Leeuwarden, 28 mei 2020
Aan de leerlingen van klas 5 en hun ouder(s) of verzorger(s),
Zoals bekend gaan we volgende week van start met activiteiten in ons schoolgebouw. De vijfde
klassen hebben een overzichtelijk programma, waarbij de eerste vier uren van de dag zijn
gereserveerd voor SE-toetsen van toetsweek 3 en het vijfde en zesde lesuur in het teken staan van
voorbereidende werkzaamheden voor het profielwerkstuk. In deze brief wil ik nog wat concretere
informatie geven.
Bij deze brief gaan twee bijlagen: het rooster voor klas 5 en de groepsindeling. Het is belangrijk beide
documenten goed door te nemen. De leerlingen verblijven de gehele schooldag in hetzelfde lokaal.
Voor de PWS-lessen is een eigen laptop gewenst, wij hopen dat veel leerlingen hun eigen device mee
kunnen nemen.
Deze week is er overleg geweest met de regionale vervoerders. Misschien was de indruk gewekt dat
de scholen voor vervoer zouden zorgen, dat is echter niet het geval. Is fietsen haalbaar, kom dan op
de fiets. Als dat niet mogelijk is, zorgen ouders voor vervoer van en naar school. Als beide niet
mogelijk zijn, maak je gebruik van het openbaar vervoer. Het OV zet tot de zomervakantie een
maximaal aantal bussen in. Denk eraan een mondkapje te dragen.
Nog enkele aandachtspunten:
Betreed niet eerder dan 5 minuten voor aanvang van de les het gebouw, via de hoofdingang.
Ontsmet eerst je handen en volg de route die de pijlen aangeven richting je lokaal. Er is
éénrichtingsverkeer. Kluisjes worden niet gebruikt. Op de overige lesdagen van de week gaan de
videolessen voor zover mogelijk door. Magister is leidend, houd dat communicatiemiddel in de
gaten.
Wij verheugen ons erop de volgende week weer leerlingen in levenden lijve in de school te zien. Als
we allemaal de richtlijnen in acht nemen, kunnen we optimaal aan de slag gaan.
Voor vragen ben ik van maandag tot en met donderdag op school bereikbaar.
Met vriendelijke groet,
Japke Wiersema, leerjaarleider klas 5

