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Beste ouders en leerlingen,
Op 17 juli begon de zomervakantie, een welverdiende vakantie na een schooljaar die de
geschiedenisboeken ingaat als het jaar van het coronavirus, je handen kapot wassen, niezen in je
ellenboog, 1,5 meter afstand, het nieuwe normaal, maar ook van thuisonderwijs en het jaar waarin
leerlingen geen eindexamen deden. Zes lange zomerweken die eindeloos lijken te duren…zeeën van
tijd….om even niet op de klok te hoeven kijken, lekker te sporten, te lezen, nieuwe dingen te zien en
ontdekken en met elkaar te genieten.
We hopen dat jullie een fijne vakantie hadden en dat jullie hebben kunnen genieten, ook al was de
vakantie misschien anders dan die eerst was gepland. Misschien bleven jullie thuis, gingen jullie in
Nederland op vakantie of gingen jullie toch de grens over en misschien zijn jullie verhuisd naar
Zutphen of omstreken. Hoe dan ook, je kon op vele manieren de vakantie doorbrengen en genieten
van de prachtige zomerdagen en hopelijk is iedereen weer helemaal opgeladen voor het nieuwe
schooljaar en bleven jullie (en jullie dierbaren) gezond.
Zes weken vakantie zijn natuurlijk heel veel en zeker met de zonnige weken die we mochten
beleven. Toch vliegt de tijd voorbij en starten we bijna weer het nieuwe schooljaar op. Nog een paar
dagen en dan start het team op maandag 31 augustus het schooljaar en zien we de leerlingen op
woensdag 2 september op de locatie waar zij hun lessen gaan volgen. Pas dan is school weer echt
school….wij wensen jullie allemaal alvast veel plezier en succes.
Wij hebben er weer zin in en wij hopen jullie ook! Roos Willemsen, directeur

➢ Eerste schoolweek leerjaar 3 en 4
Omdat elk leerjaar de eerste schoolweek een ander programma heeft, kiezen wij ervoor om alleen
de starttijd van woensdag 2 september hieronder te vermelden. Specifieke informatie wordt
woensdag 26 augustus per mail verzonden.
Locatie Isendoornstraat – 2 september 2020
MXL3a – 09.00 uur
MXL3b – 09.30 uur
MXL3c - 09.30 uur
MXL4 – 09.00 uur
➢ Veilig naar school
‘Wij zijn wel klaar met het virus, maar het virus is niet klaar met ons’, dit zijn de woorden van
minister president Rutte. Helaas hebben we nog steeds met het coronavirus te maken en moeten
wij de gestelde maatregelen in acht nemen. Dit houdt in dat het gebouw aan de Isendoornstraat
gecontroleerd wordt met betrekking tot de luchtcirculatie. Over eventuele maatregelen wordt het
één en ander nog afgestemd, informatie hierover volgt later deze week per mail. We willen jullie er
wel op attenderen dat voor alle gebouwen wij de adviezen opvolgen vanuit het RIVM en de VO
Raad.
Daarnaast blijven de standaard afspraken gelden;
leerlingen desinfecteren bij binnenkomst hun
handen, wassen zeer regelmatig hun handen,
hoesten en niezen in hun ellenboog, en blijven
thuis bij klachten en zich laten testen. Ook willen
wij leerlingen nadrukkelijk verzoeken om 1,5
meter afstand de houden van de docenten en
medewerkers, voor leerlingen onderling is dit niet
nodig. Zo houden we het veilig voor iedereen
binnen school.
We hebben geen mondkapjesplicht, maar wanneer leerlingen of medewerkers zich veiliger voelen
bij het dragen hiervan dan is dat geen probleem en uiteraard toegestaan. Alle lessen worden
gegeven volgens rooster met complete klassen en bezetting van docenten.
➢ Kennismakingsavond
In de vorige nieuwsbrief stonden de datum van de kennismakingsavond vermeld. De schoolleiding
heeft op basis van het advies van de VO raad en de gestelde RIVM maatregelen besloten om deze
avonden niet fysiek door te laten gaan. Op deze avond ontvangen ouders/verzorgers een link naar
een filmpje met daarin alle informatie. Ouders/verzorgers worden dus niet uitgenodigd om op
school te komen.

