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Deventer, 5 juni 2020 
 
Beste leerling, ouder(s)/verzorger(s),  
 
We zijn weer op school! Deze week zijn alle leerlingen weer op school geweest. Fijn om 
elkaar weer in het gebouw te kunnen ontmoeten. De eerste binnenkomst was voor veel 
leerlingen wel weer even wennen. Binnen de richtlijnen van anderhalve meter moest 
iedereen zijn weg in school weer vinden. Ineens waren er vaste routes en 
eenrichtingsverkeer in de school. Gelukkig is alles deze week fantastisch verlopen! Iedereen 
heeft zich uitstekend aan alle aanwijzingen gehouden. Voor de komende weken betekent dit 
dat we de activiteiten in het gebouw verder gaan uitbreiden. Dat is nog een hele klus binnen 
de regels van de anderhalvemetersamenleving. 
We zijn niet in staat om alle leerlingen alle lessen op school aan te bieden. Een deel van het 
contact met docenten zal nog online blijven plaatsvinden. Een deel van de tijd kunnen 
leerlingen wel op school komen.  

 
In onderstaand overzicht staan per team de dagen waarop de leerlingen op school worden 
verwacht genoteerd.  
Leerlingen krijgen altijd via de mentor bericht over de precieze tijdstippen en activiteiten op 
school. Op dagen dat een leerling op school is, zijn er geen online-contactmomenten. Als 
een leerling niet op school is, kan hij online contact krijgen met docenten volgens het 
basisrooster. Als er instructies zijn, zie je die in Teams. 

 
Over de activiteiten na 24 juni, wordt u in een volgend bericht geïnformeerd. 
 
 
Wij rekenen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

  
 

Met vriendelijke groet,  
 
De schoolleiding 

Lesdagen Team basis/kader 
Woensdag 10 juni, donderdag 11 juni, woensdag 17 juni en vrijdag 19 juni 
 
Lesdagen Team kader/mavo 
Donderdag 11 juni, maandag 15 juni, woensdag 17 juni en donderdag 18 juni.  
 
Lesdagen Team havo 
Woensdag 10 juni, vrijdag 12 juni, dinsdag 16 juni en donderdag 18 juni. 
 
Lesdagen Team atheneum 
Vrijdag 12 juni, maandag 15 juni, dinsdag 16 juni en vrijdag 19 juni 
 
Op 22, 23 en 24 juni zijn er geen lessen vanwege de bevorderingsvergaderingen 


