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Aan de leerlingen van klas 1 en 2 Havo/Vwo
Beste leerlingen,
Door de maatregelen die de regering gisteravond bekend heeft gemaakt, ziet de laatste schoolweek
van 2021 er heel anders uit. Lees dit mailtje alsjeblieft goed.
1. Maandag 20 december zijn er geen lessen. Je kunt die dag uit je kluisje de spullen halen die
je nodig hebt om online lessen te volgen. (Denk aan boeken, je schriften, je laptop, …)
Leerlingen uit klas 1 en 2 kunnen daarvoor naar school komen tussen 08:45 uur en 10:00 uur.
2. Dinsdag, woensdag en donderdag vinden alle lessen online plaats. Ga naar Magister om mee
te doen aan de les via Teams. Voor het volgen van online lessen gelden deze afspraken:
a. Je zet je camera aan.
b. Je zorgt dat je microfoon het doet, zodat jij antwoord kunt geven als de docent je iets
vraagt.
c. Het is een gewone les. Je komt dus op tijd, je eet niet tijdens de les en je zit op een
stoel achter je laptop.
3. Dinsdag, woensdag en donderdag zijn er lessen van 50 minuten volgens het normale rooster.
4. Er zijn geen online lessen Sport en Beweging.
5. Vrijdag 24 december zijn er geen lessen.
6. Ouders die een cruciaal beroep hebben, kunnen dat aan de school doorgeven. Hun kinderen
worden dan dinsdag, woensdag en donderdag op school opgevangen.
Het is jammer en vooral ook heel ongezellig dat we het jaar zo moeten afsluiten. Hopelijk zorgen we
er op deze manier voor dat er niet heel veel mensen ziek worden. Blijf je mondkapje op school
dragen. Hou afstand tot anderen en blijf thuis als je je niet goed voelt. Denken om andere mensen,
hoort immers bij Kerstmis. Ook dit jaar. Juist dit jaar! We wensen je alvast een fijne Kerst en een
plezierige vakantie.
Met vriendelijke groet,
S.M. (Sietse) Hoogeboom
manager onderwijs
T: 040-207 4752
E: s.hoogeboom@sgweredi.nl
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Aan de leerlingen van klas 3 en 4 Havo/Vwo
Beste leerlingen,
Door de maatregelen die de regering gisteravond bekend heeft gemaakt, ziet de laatste schoolweek
van 2021 er heel anders uit. Lees dit mailtje alsjeblieft goed.
1. Maandag 20 december zijn er geen lessen. Je kunt die dag uit je kluisje de spullen halen die
je nodig hebt om online lessen te volgen. (Denk aan boeken, je schriften, je laptop, …)
Leerlingen uit klas 3 en 4 kunnen daarvoor naar school komen tussen 010:45 uur en 12:30
uur.
2. Dinsdag, woensdag en donderdag vinden alle lessen online plaats. Ga naar Magister om mee
te doen aan de les via Teams. Voor het volgen van online lessen gelden deze afspraken:
a. Je zet je camera aan.
b. Je zorgt dat je microfoon het doet, zodat jij antwoord kunt geven als de docent je iets
vraagt.
c. Het is een gewone les. Je komt dus op tijd, je eet niet tijdens de les en je zit op een
stoel achter je laptop.
3. Dinsdag, woensdag en donderdag zijn er lessen van 50 minuten volgens het normale rooster.
4. Er zijn geen online lessen Sport en Beweging.
5. Vrijdag 24 december zijn er geen lessen.
6. Ouders die een cruciaal beroep hebben, kunnen dat aan de school doorgeven. Hun kinderen
worden dan dinsdag, woensdag en donderdag op school opgevangen.
Het is jammer en vooral ook heel ongezellig dat we het jaar zo moeten afsluiten. Hopelijk zorgen we
er op deze manier voor dat er niet heel veel mensen ziek worden. Blijf je mondkapje op school
dragen. Hou afstand tot anderen en blijf thuis als je je niet goed voelt. Denken om andere mensen,
hoort immers bij Kerstmis. Ook dit jaar. Juist dit jaar! We wensen je alvast een fijne Kerst en een
plezierige vakantie.
Met vriendelijke groet,
S.M. (Sietse) Hoogeboom
manager onderwijs
T: 040-207 4752
E: s.hoogeboom@sgweredi.nl
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Aan de leerlingen van klas 5-Vwo
Beste leerlingen,
Door de maatregelen die de regering gisteravond bekend heeft gemaakt, ziet de laatste schoolweek
van 2021 er heel anders uit. Lees dit mailtje alsjeblieft goed.
1. Maandag 20 december zijn er geen lessen. Je kunt die dag uit je kluisje de spullen halen die
je nodig hebt om online lessen te volgen. (Denk aan boeken, je schriften, je laptop, …)
Leerlingen uit klas 5 kunnen daarvoor naar school komen tussen 13:00 en 14:00 uur.
2. Dinsdag, woensdag en donderdag vinden alle lessen online plaats. Ga naar Magister om mee
te doen aan de les via Teams. Voor het volgen van online lessen gelden deze afspraken:
a. Je zet je camera aan.
b. Je zorgt dat je microfoon het doet, zodat jij antwoord kunt geven als de docent je iets
vraagt.
c. Het is een gewone les. Je komt dus op tijd, je eet niet tijdens de les en je zit op een
stoel achter je laptop.
3. Dinsdag, woensdag en donderdag zijn er lessen van 50 minuten volgens het normale rooster.
4. Er zijn geen online lessen Sport en Beweging.
5. Vrijdag 24 december zijn er geen lessen.
6. Ouders die een cruciaal beroep hebben, kunnen dat aan de school doorgeven. Hun kinderen
worden dan dinsdag, woensdag en donderdag op school opgevangen.
Het is jammer en vooral ook heel ongezellig dat we het jaar zo moeten afsluiten. Hopelijk zorgen we
er op deze manier voor dat er niet heel veel mensen ziek worden. Blijf je mondkapje op school
dragen. Hou afstand tot anderen en blijf thuis als je je niet goed voelt. Denken om andere mensen,
hoort immers bij Kerstmis. Ook dit jaar. Juist dit jaar! We wensen je alvast een fijne Kerst en een
plezierige vakantie.
Met vriendelijke groet,
S.M. (Sietse) Hoogeboom
manager onderwijs
T: 040-207 4752
E: s.hoogeboom@sgweredi.nl
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Aan de leerlingen van klas 5-havo en 6-vwo
Beste leerlingen,
Door de maatregelen die de regering gisteravond bekend heeft gemaakt, ziet de laatste schoolweek
van 2021 er heel anders uit. Lees dit mailtje alsjeblieft goed.
1. Jullie hebben gisteren natuurlijk gehoord dat de minister-president een uitzondering maakte
voor jullie, de examenklassen. Gelukkig kunnen de schoolexamens dus gewoon doorgaan
volgens het gepubliceerde rooster.
2. De andere klassen van de school hebben dinsdag, woensdag en donderdag online lessen.
3. Vrijdag 24 december zijn er geen lessen.
4. Of de ski-reis voor examenleerlingen doorgaat, wordt morgen bekendgemaakt.

We wensen jullie veel concentratie en een goede focus toe. Veel succes!
Met vriendelijke groet,
S.M. (Sietse) Hoogeboom
manager onderwijs
T: 040-207 4752
E: s.hoogeboom@sgweredi.nl

6

Aan de leerlingen van klas 1-Vmbo
Beste leerlingen,
Door de maatregelen die de regering gisteravond bekend heeft gemaakt, ziet de laatste schoolweek
van 2021 er heel anders uit. Lees dit mailtje alsjeblieft goed.
1. Maandag 20 december zijn er geen lessen. Je kunt die dag uit je kluisje de spullen halen die
je nodig hebt om online lessen te volgen. (Denk aan boeken, je schriften, je laptop, …)
Leerlingen uit klas 1-vmbo kunnen daarvoor naar school komen maandag 20 december
tussen 08:45 uur en 10:00 uur.
2. Dinsdag, woensdag en donderdag vinden alle lessen online plaats. Ga naar Magister om mee
te doen aan de les via Teams. Voor het volgen van online lessen gelden deze afspraken:
a. Je zet je camera aan.
b. Je zorgt dat je microfoon het doet, zodat jij antwoord kunt geven als de docent je iets
vraagt.
c. Het is een gewone les. Je komt dus op tijd, je eet niet tijdens de les en je zit op een
stoel achter je laptop.
3. Dinsdag, woensdag en donderdag zijn er lessen van 50 minuten volgens het normale rooster.
4. Er zijn geen online lessen Sport en Beweging.
5. Vrijdag 24 december zijn er geen lessen.
6. Ouders die een cruciaal beroep hebben, kunnen dat aan de school doorgeven. Hun kinderen
worden dan dinsdag, woensdag en donderdag op school opgevangen.
Het is jammer en vooral ook heel ongezellig dat we het jaar zo moeten afsluiten. Hopelijk zorgen we
er op deze manier voor dat er niet heel veel mensen ziek worden. Blijf je mondkapje op school
dragen. Hou afstand tot anderen en blijf thuis als je je niet goed voelt. Denken om andere mensen,
hoort immers bij Kerstmis. Ook dit jaar. Juist dit jaar! We wensen je alvast een fijne Kerst en een
plezierige vakantie.
Met vriendelijke groet,
S.M. (Sietse) Hoogeboom
manager onderwijs
T: 040-207 4752
E: s.hoogeboom@sgweredi.nl
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Aan de leerlingen van klas 2-vmbo BK en GT
Beste leerlingen,
Door de maatregelen die de regering gisteravond bekend heeft gemaakt, ziet de laatste schoolweek
van 2021 er heel anders uit. Lees dit mailtje alsjeblieft goed.
1. Maandag 20 december zijn er geen lessen. Je kunt die dag uit je kluisje de spullen halen die
je nodig hebt om online lessen te volgen. (Denk aan boeken, je schriften, je laptop, …)
Leerlingen uit klas 2 vmbo BK en GT kunnen daarvoor naar school komen tussen 08:45 uur en
10:00 uur.
2. Dinsdag, woensdag en donderdag vinden alle lessen online plaats. Ga naar Magister om mee
te doen aan de les via Teams. Voor het volgen van online lessen gelden deze afspraken:
a. Je zet je camera aan.
b. Je zorgt dat je microfoon het doet, zodat jij antwoord kunt geven als de docent je iets
vraagt.
c. Het is een gewone les. Je komt dus op tijd, je eet niet tijdens de les en je zit op een
stoel achter je laptop.
3. Dinsdag, woensdag en donderdag zijn er lessen van 50 minuten volgens het normale rooster.
4. Er zijn geen online lessen Sport en Beweging.
5. Vrijdag 24 december zijn er geen lessen.
6. Ouders die een cruciaal beroep hebben, kunnen dat aan de school doorgeven. Hun kinderen
worden dan dinsdag, woensdag en donderdag op school opgevangen.
Het is jammer en vooral ook heel ongezellig dat we het jaar zo moeten afsluiten. Hopelijk zorgen we
er op deze manier voor dat er niet heel veel mensen ziek worden. Blijf je mondkapje op school
dragen. Hou afstand tot anderen en blijf thuis als je je niet goed voelt. Denken om andere mensen,
hoort immers bij Kerstmis. Ook dit jaar. Juist dit jaar! We wensen je alvast een fijne Kerst en een
plezierige vakantie.
Met vriendelijke groet,
S.M. (Sietse) Hoogeboom
manager onderwijs
T: 040-207 4752
E: s.hoogeboom@sgweredi.nl
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Aan de leerlingen van klas Vmbo-4 GT en BK
Beste leerlingen,
Door de maatregelen die de regering gisteravond bekend heeft gemaakt, ziet de laatste schoolweek
van 2021 er heel anders uit. Lees dit mailtje alsjeblieft goed.
1. Jullie hebben gisteren natuurlijk gehoord dat de minister-president een uitzondering maakte
voor jullie, de examenklassen. Gelukkig kunnen jullie gewoon op school lessen volgen, zodat
je examen zo weinig mogelijk gevaar loopt. Je hebt maandag, dinsdag, woensdag en
donderdag dus gewoon les op school.
2. De andere klassen van de school hebben dinsdag, woensdag en donderdag online lessen.
3. Vrijdag 24 december zijn er geen lessen.
4. Of de ski-reis voor examenleerlingen doorgaat, wordt morgen bekendgemaakt.

Het is jammer en vooral ook heel ongezellig dat we het jaar zo moeten afsluiten. Hopelijk zorgen we
er op deze manier voor dat er niet heel veel mensen ziek worden. Blijf je mondkapje op school
dragen. Hou afstand tot anderen en blijf thuis als je je niet goed voelt. Denken om andere mensen,
hoort bij Kerstmis. Ook dit jaar. Juist dit jaar! We wensen je alvast een fijne Kerst en een plezierige
vakantie.
Met vriendelijke groet,
S.M. (Sietse) Hoogeboom
manager onderwijs
T: 040-207 4752
E: s.hoogeboom@sgweredi.nl
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Aan de leerlingen van klas Vmbo-3 BK
Beste leerlingen,
Door de maatregelen die de regering gisteravond bekend heeft gemaakt, ziet de laatste schoolweek
van 2021 er heel anders uit. Lees dit mailtje alsjeblieft goed.
1. Maandag 20 december zijn er geen lessen. Je kunt die dag uit je kluisje de spullen halen die
je nodig hebt om online lessen te volgen. (Denk aan boeken, je schriften, je laptop, …)
Leerlingen uit klas 3 kunnen daarvoor naar school komen tussen 010:45 uur en 12:30 uur.
2. Dinsdag en donderdag heb je praktijklessen van de profielvakken op school.
3. Dinsdag en donderdag heb je geen theorielessen.
4. Woensdag heb je online theorielessen. Ga naar Magister om mee te doen aan de les via
Teams. Voor het volgen van online lessen gelden deze afspraken:
a. Je zet je camera aan.
b. Je zorgt dat je microfoon het doet, zodat jij antwoord kunt geven als de docent je iets
vraagt.
c. Het is een gewone les. Je komt dus op tijd, je eet niet tijdens de les en je zit op een
stoel achter je laptop.
5. We hebben deze week het gewone rooster van 50 minuten.
6. Er zijn geen online lessen Sport en Beweging of PPO.
7. Vrijdag 24 december zijn er geen lessen.
8. Ouders die een cruciaal beroep hebben, kunnen dat aan de school doorgeven. Hun kinderen
worden dan dinsdag, woensdag en donderdag op school opgevangen.
Het is jammer en vooral ook heel ongezellig dat we het jaar zo moeten afsluiten. Hopelijk zorgen we
er op deze manier voor dat er niet heel veel mensen ziek worden. Blijf je mondkapje op school
dragen. Hou afstand tot anderen en blijf thuis als je je niet goed voelt. Denken om andere mensen,
hoort immers bij Kerstmis. Ook dit jaar. Juist dit jaar! We wensen je alvast een fijne Kerst en een
plezierige vakantie.
Met vriendelijke groet,
S.M. (Sietse) Hoogeboom
manager onderwijs
T: 040-207 4752
E: s.hoogeboom@sgweredi.nl
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Aan de leerlingen van klas Vmbo-3 GT
Beste leerlingen,
Door de maatregelen die de regering gisteravond bekend heeft gemaakt, ziet de laatste schoolweek
van 2021 er heel anders uit. Lees dit mailtje alsjeblieft goed.
1. Maandag 20 december zijn er geen lessen. Je kunt die dag uit je kluisje de spullen halen die
je nodig hebt om online lessen te volgen. (Denk aan boeken, je schriften, je laptop, …)
Leerlingen uit klas 3-vmbo GT kunnen daarvoor naar school komen tussen 010:45 uur en
12:30 uur.
2. Dinsdag, woensdag en donderdag vinden alle lessen online plaats. Ga naar Magister om mee
te doen aan de les via Teams. Voor het volgen van online lessen gelden deze afspraken:
a. Je zet je camera aan.
b. Je zorgt dat je microfoon het doet, zodat jij antwoord kunt geven als de docent je iets
vraagt.
c. Het is een gewone les. Je komt dus op tijd, je eet niet tijdens de les en je zit op een
stoel achter je laptop.
3. Dinsdag, woensdag en donderdag zijn er lessen van 50 minuten volgens het normale rooster.
4. Er zijn geen online lessen Sport en Beweging of PPO.
5. Vrijdag 24 december zijn er geen lessen.
6. Ouders die een cruciaal beroep hebben, kunnen dat aan de school doorgeven. Hun kinderen
worden dan dinsdag, woensdag en donderdag op school opgevangen.
Het is jammer en vooral ook heel ongezellig dat we het jaar zo moeten afsluiten. Hopelijk zorgen we
er op deze manier voor dat er niet heel veel mensen ziek worden. Blijf je mondkapje op school
dragen. Hou afstand tot anderen en blijf thuis als je je niet goed voelt. Denken om andere mensen,
hoort immers bij Kerstmis. Ook dit jaar. Juist dit jaar! We wensen je alvast een fijne Kerst en een
plezierige vakantie.
Met vriendelijke groet,
S.M. (Sietse) Hoogeboom
manager onderwijs
T: 040-207 4752
E: s.hoogeboom@sgweredi.nl
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Aan de leerlingen van het leerwerktraject
Beste leerlingen,

De regering heeft zaterdag besloten dat alles weer dicht gaat in verband met corona. Je hebt dat
misschien al gehoord.
Voor de leerlingen van het leerwerktraject verandert er niets. Jullie komen maandag, dinsdag,
woensdag en donderdag gewoon naar school. Jullie krijgen les.
Vrijdag zijn jullie vrij.
Alvast fijne Kerstdagen en een goede vakantie gewenst!
Met vriendelijke groet,
S.M. (Sietse) Hoogeboom
manager onderwijs
T: 040-207 4752
E: s.hoogeboom@sgweredi.nl
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Aan de leerlingen van klas 1 en 2 van Were Di Drie (Vmbo en Havo/Vwo)
Beste leerlingen,
Door de maatregelen die de regering gisteravond bekend heeft gemaakt, ziet de laatste schoolweek
van 2021 er heel anders uit. Lees dit mailtje alsjeblieft goed.
1. Maandag 20 december zijn er geen lessen. Je kunt die dag uit je kluisje de spullen halen die
je nodig hebt om online lessen te volgen. (Denk aan mappen, schriften, je laptop, …)
Leerlingen uit klas 1 en 2 kunnen daarvoor naar school komen tussen 08:45 uur en 10:00 uur.
2. Dinsdag, woensdag en donderdag vinden lessen online plaats.
3. We starten de dag online op en sluiten de dag online af, workshops worden online gegeven.
Tijdens andere uren kunnen leerlingen afspraken met elkaar en docenten maken of
zelfstandig doorwerken.
Bij een online bijeenkomst via Teams gelden deze afspraken:
• Je zet je camera aan.
• Je zorgt dat je microfoon het doet, zodat jij antwoord kunt geven als de docent je iets
vraagt.
• De gewone schoolregels gelden. Je komt dus op tijd, je eet niet tijdens de les en je
zit op een stoel achter je laptop.
4. Er zijn geen online lessen Sport en Beweging.
5. Vrijdag 24 december is er geen school.
6. Ouders die een cruciaal beroep hebben, kunnen dat aan de school doorgeven. Hun kinderen
worden dan dinsdag, woensdag en donderdag op school opgevangen.
Het is jammer en vooral ook heel ongezellig dat we het jaar zo moeten afsluiten. Hopelijk zorgen we
er op deze manier voor dat er niet heel veel mensen ziek worden. Blijf je mondkapje op school
dragen. Hou afstand tot anderen en blijf thuis als je je niet goed voelt. Denken om andere mensen,
hoort immers bij Kerstmis. Ook dit jaar. Juist dit jaar! We wensen je alvast een fijne Kerst en een
plezierige vakantie.
Met vriendelijke groet,
S.M. (Sietse) Hoogeboom
manager onderwijs
T: 040-207 4752
E: s.hoogeboom@sgweredi.nl
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Aan de leerlingen van klas 4 van Were Di Drie (vmbo)
Beste leerlingen,
Door de maatregelen die de regering gisteravond bekend heeft gemaakt, ziet de laatste schoolweek
van 2021 er heel anders uit. Lees dit mailtje alsjeblieft goed.
1. Jullie hebben gisteren natuurlijk gehoord dat de minister-president een uitzondering maakte
voor jullie, de examenklassen. Gelukkig kunnen jullie gewoon op school lessen volgen, zodat
je examen zo weinig mogelijk gevaar loopt. Je hebt maandag, dinsdag, woensdag en
donderdag dus gewoon les op school.
2. De andere klassen van de school hebben dinsdag, woensdag en donderdag online lessen.
3. Vrijdag 24 december zijn er geen lessen.
4. Of de ski-reis voor examenleerlingen doorgaat, wordt morgen bekendgemaakt.

Het is jammer en vooral ook heel ongezellig dat we het jaar zo moeten afsluiten. Hopelijk zorgen we
er op deze manier voor dat er niet heel veel mensen ziek worden. Blijf je mondkapje op school
dragen. Hou afstand tot anderen en blijf thuis als je je niet goed voelt. Denken om andere mensen,
hoort bij Kerstmis. Ook dit jaar. Juist dit jaar! We wensen je alvast een fijne Kerst en een plezierige
vakantie.
Met vriendelijke groet,
S.M. (Sietse) Hoogeboom
manager onderwijs
T: 040-207 4752
E: s.hoogeboom@sgweredi.nl
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Aan de leerlingen van klas 3 van Were Di Drie (Vmbo BK en GT)
Beste leerlingen,
Door de maatregelen die de regering gisteravond bekend heeft gemaakt, ziet de laatste schoolweek
van 2021 er heel anders uit. Lees dit mailtje alsjeblieft goed.
1. Maandag 20 december zijn er geen lessen. Je kunt die dag uit je kluisje de spullen halen die
je nodig hebt om online lessen te volgen. (Denk aan mappen, schriften, je laptop, …)
Leerlingen uit klas 1 en 2 kunnen daarvoor naar school komen tussen 08:45 uur en 10:00 uur.
2. Dinsdag, woensdag en donderdag vinden lessen online plaats.
3. We starten de dag online op en sluiten de dag online af, workshops worden online gegeven.
Tijdens andere uren kunnen leerlingen afspraken met elkaar en docenten maken of
zelfstandig doorwerken.
Bij een online bijeenkomst via Teams gelden deze afspraken:
• Je zet je camera aan.
• Je zorgt dat je microfoon het doet, zodat jij antwoord kunt geven als de docent je iets
vraagt.
• De gewone schoolregels gelden. Je komt dus op tijd, je eet niet tijdens de les en je
zit op een stoel achter je laptop.
4. De leerlingen van BK3 van Were Di Drie hebben op dinsdag en donderdag alleen
praktijklessen van de profielvakken. Op woensdag volgen ze het online programma.
5. Er zijn geen online lessen Sport en Beweging of PPO.
6. Vrijdag 24 december is er geen school.
7. Ouders die een cruciaal beroep hebben, kunnen dat aan de school doorgeven. Hun kinderen
worden dan dinsdag, woensdag en donderdag op school opgevangen.
Het is jammer en vooral ook heel ongezellig dat we het jaar zo moeten afsluiten. Hopelijk zorgen we
er op deze manier voor dat er niet heel veel mensen ziek worden. Blijf je mondkapje op school
dragen. Hou afstand tot anderen en blijf thuis als je je niet goed voelt. Denken om andere mensen,
hoort immers bij Kerstmis. Ook dit jaar. Juist dit jaar! We wensen je alvast een fijne Kerst en een
plezierige vakantie.
Met vriendelijke groet,
S.M. (Sietse) Hoogeboom
manager onderwijs
T: 040-207 4752
E: s.hoogeboom@sgweredi.nl

