Aan de leerlingen van klas 1, 2, 3, 4 en van 5-vwo van
de sector Havo/Vwo

Beste ouders,
Dag 1 van het digitale-noodrooster-tijdperk zit erop en het was een prachtige dag. Begin van een
nieuw tijdperk!
De meeste leerlingen zaten op tijd klaar voor hun lessen, net als hun meester of juf een beetje
gespannen. Zou het allemaal wel lukken? Het lukte. Er werkt gewerkt, er werden vragen gesteld,
leerlingen hielpen elkaar. Af en toe kwam een belangstellende vader of moeder in beeld, maar die liet
zich ook weer wegsturen. Zo hoort het ook. Het is serieus werk, leren, en daar wil je niet voortdurend
bij gestoord worden.
En zo gingen we met ons allen weer verder waar we ongeveer gebleven waren …
Noodrooster
Het noodrooster van elke klas voor de lessen via MS TEAMS is op de site te vinden:
https://weredi.nl/nieuws/de-verspreiding-van-het-coronavirus. Het gewone rooster staat niet meer in
Magister.
Geannuleerde reizen
Heel jammer dat de excursies, reizen en uitwisselingen van maart, april en mei niet doorgaan! We
storten binnenkort terug wat u al betaald heeft.
Periode

Geannuleerde excursie of reis

mrt-20

Keulen h4

Bedrag per leerling
25,00

mrt-20

Den Bosch vmbo lj.4 bezoek rechtbank

15,00

apr-20

Parijsreis h-vwo lj.3

37,50

apr-20

Overloon ba2, ka2, gt2

18,00

apr-20

Luik gt2

20,00

apr-20

Oertijdmuseum Boxtel (i.p.v. Naturalis) v4

20,00

apr-20

Luik h4 en v5

20,00

mei-20

Rome reis vmbo lj.2

350,00

mei-20

Barcelona Were Di Drie lj.2

250,00

mei-20

Zuid-Limburg h4 en v5

20,00

mei-20
De Nederlandse bank en bloemenveiling Aalsmeer v5
17,50
Voor de reizen van Havo/Vwo naar Berlijn, Italië, London en Friesland wachten we nog even met
terugbetalen; de mogelijkheden om deze reizen alsnog te laten plaatsvinden in juni, worden
onderzocht. Hier komt dus nog nader bericht over.
Spreekuren
Van maandag 30 maart tot en met donderdag 2 april zouden er spreekuren zijn. Die gaan nu natuurlijk
niet door. Dat is jammer. Maar we kunnen u toch de mogelijkheid bieden om in contact te komen met
de mentor van uw zoon of dochter.
Dat werkt als volgt. De mentor van uw zoon/dochter zal telefonisch contact met u opnemen

als hij/zij dat noodzakelijk vindt. Dat gebeurt in de week waarin de ouderspreekuren

gepland staan (week 14, vanaf maandag 30 maart). Als u zelf graag contact wilt met de
mentor, geeft u dat via een mail bij de mentor aan. De mentor zal vervolgens telefonisch
contact met u opnemen.
Naar school voor examens
Volgens de jongste richtlijnen mogen we wèl examens afnemen op school. We volgen dan natuurlijk
de voorzorgsmaatregelen van het RIVM:
docenten en leerlingen die zich ziek voelen (verhoging, verkoudheidsverschijnselen,
luchtwegklachten) komen NIET naar school,
we schudden geen handen, niezen in de elleboog, gebruiken papieren zakdoeken,
we houden 1,5 meter afstand van elkaar,
de school zorgt voor zo schoon mogelijke omgeving, en voor regelmatig schoonmaken van
oppervlakten van plastic en rvs (die, naar de laatste berichten, besmettingshaarden kunnen
zijn).
Volgende week komen de eerste examenleerlingen weer terug op school. Roosters en verdere
informatie wordt steeds naar de examenkandidaten en hun ouders gestuurd.
Leerlingen die ziek zijn, in thuisquarantaine zitten of een kwetsbare gezondheid hebben, zullen op een
later moment in de gelegenheid worden gesteld om het schoolexamen af te ronden. Het is dus niet de
bedoeling dat zij zich gedwongen voelen naar school te gaan, uit angst geen diploma te halen.
Wilt u uw zoon of dochter langs de gebruikelijke weg ziek melden als dat aan de orde is?
Oogje in het zeil
Het gaat prima, met de digitale lessen, al zien we heel af en toe iets wat we liever nèt iets anders
hadden gewild. Wilt u, als u toch ook thuis bent, een oogje in het zeil houden? Van cyberlessen naar
cyberpesten is misschien niet zo’n grote stap …
Insta
Op het Instagramkanaal van de school is er voor leerlingen een leuke Challenge van de sectie Sport &
Bewegen.
En hiermee is er een einde gekomen aan de dagelijkse updates van het crisisteam. Dank voor alle
hartverwarmende reacties waarmee u uw steun en waardering liet blijken. En dank ook voor de
scherpe reacties die ons bij de les hielden. Ook wij blijven leren.
Met vriendelijke groet,
Namens alle medewerkers van Were Di,

S.M. (Sietse) Hoogeboom
s.hoogeboom@sgweredi.nl

P.S. Blijf de site volgen, daar staat het laatste nieuws altijd het eerste. En bel of mail ons al het nodig is!

2

