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Deventer, 16 maart 2020

Beste ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen,

Vanaf vandaag is onze school gesloten. Bijna alle leerlingen zijn vandaag dan ook thuis gebleven.
Net als de leraren. Zij overleggen op afstand met elkaar over hoe nu verder met het onderwijs de
komende weken. Want zoals eerder al aangegeven, iedereen is thuis, maar het is natuurlijk geen
vakantie. En er zijn ook best zorgen over hoe het zich allemaal verder gaat ontwikkelen.
Een bijzondere situatie, voor iedereen nieuw.
Deze week werken wij van Het Stormink met elkaar hard aan studieplanners per week voor alle
leerlingen. Zo kunnen jullie thuis aan het werk. Natuurlijk zijn deze planners er vaak al voor veel
vakken, maar ze hebben om er helemaal zelfstandig mee te kunnen werken soms aanpassingen
nodig. We willen proberen ze voor jullie zo overzichtelijk mogelijk aan te bieden. In de loop van de
week ontvang je deze studieplanners. Tot die tijd kun je zelf al wel doorwerken aan een heel
aantal vakken, bijvoorbeeld ook via Itslearning.
Om aan het werk te kunnen, heb je natuurlijk wel je boeken nodig. De school is vandaag, morgen
en overmorgen geopend tussen 08.15 en 13.30 om je kluis leeg te halen. We verwachten dat
iedereen zijn spullen op komt halen. Dit doe je het liefst alleen en je vertrekt zo snel mogelijk weer
naar huis.
Als je vragen hebt over je vak, kun je je docenten het beste een e-mail sturen.
Mocht er toch opvang op school noodzakelijk zijn, in verband met het uitoefenen van de door de
overheid vastgestelde ‘cruciale beroepen’ dan kan daarvoor telefonisch een aanvraag gedaan
worden voor de eerstvolgende dag. Dit gaat via onze administratie: 0570 504660.
Deze opvang heeft de vorm onder toezicht zelfstandig werken. Er worden geen lessen
aangeboden.
We blijven jullie zo goed mogelijk informeren. Mochten jullie nog vragen hebben, dan kun je
terecht op onze website. Als u daar geen antwoorden vindt, dan kunt u ons een e-mail sturen via
info.hetstormink@ettyhillesumlyceum.nl.
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