Ouderbulletin vrijdag 19 juni 2020
Onderwerpen in dit bulletin
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• MOL en OPP gesprekken
• Boeken inleveren 26 juni
• Device inleveren (geleende IPad of laptop) 26 juni
• Schooljaar 2020-2021
Geslaagd!
We zijn super trots, dat we ondanks alle Corona maatregelen, een 100% slagingspercentage
hebben. Al onze vierdejaars zijn geslaagd!
Van harte gefeliciteerd allemaal!

De traditionele diploma uitreiking ziet er dit jaar wel wat anders uit. Aankomende week
komen de mentoren en andere docenten naar de leerlingen toe om het diploma uit te
reiken. Zorg dat je thuis bent😊!
Mol en OPP gesprekken
Aankomende week hebben alle leerlingen van leerjaar 1 t/m 3 MOL gesprekken. Deze
gesprekken zullen zoveel als mogelijk op school plaatsvinden. Daarnaast zijn er leerlingen die
een OPP hebben. Het is vooral bij deze laatste groep verschrikkelijk belangrijk om dit gesprek
live met elkaar te voeren. Dus waar bij de MOL gesprekken het soms kan voorkomen dat het
via Teams gebeurt, hebben we als school duidelijk afgesproken dat de OPP gesprekken op
school moeten plaatsvinden. Asl het goed is, heeft u hierover contact gehad met de mentor.
Heeft u vragen over de MOL of OPP gesprekken, neem dan contact op met de mentor.

Boeken inleveren
We hebben er in het vorige bulletin al over geschreven, maar als het goed is hebt u
inmiddels ook thuis van Van Dijk boekhuis informatie ontvangen over het inleveren van de
boeken. Wilt u deze informatie thuis goed doornemen, zodat we uw zoon/ dochter volgende
week vrijdag 26 juni zo kort mogelijk in huis hebben. Dit alles natuurlijk i.v.m. de nog steeds
geldende Corona maatregelen.
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De inname van de boeken vindt plaats in de kantine van de onderbouw. Leerlingen komen
door de hoofdingang binnen. Ze wachten met 1,5 meter afstand tot ze de boeken kunnen
inleveren. Via de deuren in de kantine naar de achterkant van het schoolplein verlaten de
leerlingen de school.
Device inleveren (geleende IPad of laptop) 26 juni
We hebben vanwege de Corona-crisis behoorlijk wat leerlingen tijdelijk voorzien van een
IPad of een laptop. Ook deze moeten op 26 juni bij het inleveren van de boeken, ingeleverd
worden. Graag compleet met lader, dongels of andere uitgeleende materialen.

Start schooljaar 2020-2021 en Corona
We kijken er enorm naar uit om de school aan het begin van het schooljaar de school weer
gewoon voor alle leerlingen te openen. Maar de kans is uiteraard erg groot dat we, gezien
de corona-crisis, het nieuwe schooljaar nog niet kunnen starten zoals we dat graag zouden
willen. We wachten op de nieuwe informatie die op 24 juni a.s. vanuit de overheid ten
aanzien van de veiligheid op scholen wordt gegeven, en zullen ons dan buigen over wat ons
te doen staat. We doen er alles aan voor de zomer om een zo optimaal mogelijk programma
aan te bieden voor alle leerlingen vanaf 18 augustus a.s. Uiteraard wordt u daarover nog
voor de zomervakantie geïnformeerd.

