Mailtje aan de leerlingen op zondag 15 maart 2020 20:30 uur.
Aan de leerlingen van SG Were Di

Beste leerlingen,
De regering heeft besloten dat de scholen gesloten worden in verband met het coronavirus.
Dat betekent dat je tot en met maandag 6 april niet op school verwacht wordt. Je kunt wel naar
school komen als je ouders een vitaal beroep hebben en ze graag willen dat je op school wordt
opgevangen. Daarvoor kun je je dagelijks om 08:30 uur melden in het brugklasgebouw.
Voor alle leerlingen bereiden we afstandsonderwijs voor. Dat betekent dat we les gaan geven via een
app op de computer die ‘Teams’ heet. Daarvoor heb je dus je laptop maar ook je schoolspullen nodig.
Die kun je maandag 16 maart nog ophalen op school, volgens dit schema:
Ophalen van eigendommen uit de kluisjes of lokalen op maandag 16 maart:

09:00 uur leerjaar 1
10:00 uur leerjaar 2
11:00 uur leerjaar 3
12:00 uur leerjaar 4
13:00 uur leerjaar 5
14:00 uur leerjaar 6
Wil je in je eentje naar school komen, dus niet in groepen en na het ophalen zo snel mogelijk de
school verlaten? Leerlingen van alle leerjaren uit Maarheeze die met de bus komen, hebben
toestemming om met de eerste bus naar school te komen om hun spullen op te halen.
Dit is een heel bijzondere tijd; heel veel mensen hebben zoiets nog nooit meegemaakt. Zorg ervoor
dat je gezond blijft. Afstand houden tot elkaar helpt. Anderhalve meter, zeggen ze. Voor de
leerlingen die examen moeten doen, is het natuurlijk helemaaaaal bijzonder. We laten zo snel
mogelijk horen, hoe de voorbereiding op de examens verder gaat verlopen. Zet ‘m op!
Het laatste nieuws staat altijd het eerste op onze site: weredi.nl Kijk je daar dagelijks even op?
Met vriendelijke groet,
S.M. (Sietse) Hoogeboom
manager onderwijs havo/vwo
T: 040-207 4752
M: 06-22 22 18 07
E: s.hoogeboom@sgweredi.nl

