Aan de ouders van alle leerlingen van de school

Valkenswaard, 15 maart 2020

Geachte ouders,
Het kabinet heeft vanmiddag besloten dat basisscholen, middelbare scholen en mboinstellingen vanaf morgen, 16 maart, tot en met 6 april gesloten zijn in verband met het
coronavirus.
Uw zoon of dochter wordt gedurende deze periode dus niet op school verwacht. De
gebouwen zullen na maandag ook niet meer vrij toegankelijk zijn. Wel is er opvang voor
kinderen van ouders uit de vitale beroepen. Die leerlingen kunnen zich dagelijks om 08:30
uur melden in het brugklasgebouw.
Ook al kunnen ze niet naar school, jongeren hebben nog steeds leerplicht. Ook zonder de
aanwezigheid van hun leraar kunnen leerlingen doorgaan met leren. De school bereidt
afstandsonderwijs voor: met digitale middelen kunnen we gemakkelijk in contact komen
met elkaar en de docent zien terwijl hij les geeft.
We kunnen ons voorstellen dat u zich ook zorgen maakt over de voorbereiding op het
eindexamen. Waarschijnlijk zal afstandsonderwijs ook daarvoor goede mogelijkheden
bieden. U hoort er binnenkort meer over! Hoe de examens landelijk georganiseerd zullen
worden, is nog niet bekend, maar we houden u op de hoogte.
Voor afstandsonderwijs hebben de leerlingen hun schoolboeken en hun laptop nodig. Wie
nog bij zijn kluisje wil, krijgt daarvoor maandag 16 maart de gelegenheid.
Ophalen van eigendommen uit de kluisjes of lokalen op maandag 16 maart:
09:00 uur leerjaar 1
11:00 uur leerjaar 3
13:00 uur leerjaar 5
10:00 uur leerjaar 2
12:00 uur leerjaar 4
14:00 uur leerjaar 6
Leerlingen wordt verzocht individueel en dus niet in groepen te komen en na het ophalen zo
snel mogelijk de school te verlaten.
Dit plaatst ons allemaal in een heel uitzonderlijke situatie. We hebben nog geen antwoord
op alle vragen die mogelijk bij u opkomen. Stel uw vragen gerust via hg@sgweredi.nl !
Normaal bruist de school. Nu niet. Alle activiteiten tot en met 6 april worden dus afgelast.
We wensen u sterkte toe in deze bijzondere tijd. Hou afstand tot elkaar en blijf gezond!
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