
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Valkenswaard, 15 juni 2021 

 

Geachte ouders, 

Sinds 7 juni is de school weer volledig geopend en we kunnen ons voorstellen dat u benieuwd bent hoe 
het gaat. We hebben u de afgelopen 16 maanden met grote regelmaat bericht over alles wat met 
corona te maken had en informeren u ook graag over huidige stand van zaken. Hopelijk is dit ons 
laatste corona-bericht! 

 

Allemaal terug op school 
Het is weer een drukte van belang op school, zeker voor de mensen die eraan gewend waren geraakt 
alleen eindexamenkandidaten op school te zien. Het schoolse leven heeft zijn normale gang hervonden 
en dat is goed om te zien. De catering is weer geopend en voorziet in een duidelijke behoefte. We zien 
veel vrolijke gezichten; je merkt dat velen het fijn vinden weer op school te zijn. Misschien niet meteen 
om hun eeuwige honger naar kennis te stillen, maar waarschijnlijk wel om hun vrienden en vriendinnen 
weer te zien. Met elkaar naar school gaan helpt een hoop. Als je beter in je vel zit, leer je ook 
gemakkelijker. 
We zien dat de afgesproken gedragsregels behoorlijk gerespecteerd worden. Afstand houden tot 
volwassenen, mondkapjes, handgel, gescheiden gebruik van trappenhuizen. Daarmee valt ook een last 
van onze (en waarschijnlijk ook uw) schouders af. Over de volledige heropening van de scholen is 
immers ook in den lande veel te doen geweest. Het is geruststellend dat het schoolleven zijn normale 
loop hernomen heeft, zonder grote uitbraken. 
We hopen dat u thuis aan de ontbijttafel of bij het avondeten nog eens de zelftest wilt bespreken. Op 
school zullen we de zelftesten ook nog propageren, maar uw hulp is zeer welkom. Het scheelt heel veel 
in de verspreiding van de ziekte, als tijdig duidelijk wordt wie besmet is geraakt. Uw steun kan echt het 
verschil maken.  
 

Achter de schermen: de scans voor NPO 
In de afgelopen periode mochten leerlingen wel naar school, niet naar school, af en toe naar school, ze 
kregen thuisonderwijs in veel vakken, maar niet in alle. En ze zagen hun mede-leerlingen en docenten 
weinig in de les en zelden buiten de les. Gezamenlijke creatieve of sportieve activiteiten werden 
gecanceld. Daardoor hebben de kennis en de schoolse en sociale vaardigheden bij de leerlingen zich 
niet overal optimaal kunnen ontwikkelen. De overheid stelt middelen ter beschikking om die 
achterstanden in te lopen, op voorwaarde van een degelijke scan onder alle leerlingen en ouders.  
We zien dat veel ouders de scan voor hun kind hebben ingevuld en dat is ontzettend waardevol. 
Daardoor krijgen we een helder zicht op de situatie waarin de leerling zich bevindt. Voor wie de scan 
nog wil invullen: dat kan tot en met 20 juni met de inloggegevens die de mentor van uw kind mailde.  
 
Tot zover over corona. We hopen oprecht dat het de laatste keer was. U alvast een fijne zomer 
gewenst! Blijf gezond! Met vriendelijke groet, 
 
 
namens de schoolleiding, 
S.M. (Sietse) Hoogeboom 
teamleider algemeen 
s.hoogeboom@sgweredi.nl  

Aan de ouders van de leerlingen uit de niet-
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