
 

 

Vianen, 12 februari 2021      
 
 

 

Betreft: Memo 11 met informatie en maatregelen n.a.v. coronavirus 
 
 
Beste leerling, beste ouder(s)/verzorger(s), 

Stand van zaken 
Het is alweer ruim een week geleden dat we via de persconferentie bevestigd kregen dat het voortgezet 
onderwijs in elk geval tot aan de voorjaarsvakantie bijna helemaal dicht blijft. De groepen leerlingen die 
wél naar school mogen, zijn hetzelfde gebleven. Graag wil ik ook melden dat wij op dit moment geen 
personeelsleden en leerlingen hebben met een positieve test op corona. Goed nieuws! 

Op dit moment is het niet duidelijk wat er na de voorjaarsvakantie zal gebeuren. Aan de ene kant is er de 
verwachting dat de Britse variant een derde golf kan veroorzaken, dus dat we heel voorzichtig moeten 
blijven. Maar daartegenover staat, dat iedereen ook inziet hoe belangrijk het is om gewoon naar school te 
kunnen. Het ziet er in elk geval naar uit dat niet alle leerlingen tegelijk op school mogen zijn, dus we zullen 
de organisatie van het onderwijs opnieuw moeten aanpassen.   

Persconferentie  
Op 23 februari staat de volgende persconferentie gepland. Wij verwachten dat daarin duidelijk wordt hoe 
het voortgezet onderwijs open gaat voor alle leerlingen. De terugkeer van onze leerlingen naar school 
willen wij zorgvuldig voorbereiden en dit kost tijd. In de week van 1 t/m 5 maart vinden de lessen daarom 
plaats zoals we ze nu ook geven, online dus. Alleen onze examenleerlingen, leerlingen in het voorlaatste 
examenjaar die een praktijkvak van hun profiel volgen en leerlingen die gebruik maken van de 
noodopvang komen die week fysiek op school om lessen te volgen. Alle overige leerlingen volgen die 
week nog thuis online onderwijs. Als er dus door de regering besloten wordt dat er meer ruimte komt 
voor de scholen, dan laten we dat niet eerder dan 8 maart a.s. ingaan.  

Catering 
De cateraar die tot en met vorig jaar de kantine regelde, is vlak voor de zomervakantie failliet gegaan. We 
hebben goed nieuws, want we hebben intussen een nieuwe cateraar gevonden: Level Up. Vanaf deze 
week is de kantine weer open! In deze periode zijn ze open op dinsdag, donderdag en vrijdag. Ze zijn 
begonnen met een klein assortiment, omdat er nu maar weinig leerlingen in de school zijn.  Uiteraard 
vindt de uitgifte van eten en drinken coronaproof plaats. In de bijlage stelt Level Up zich voor. 

Vast een fijn weekend, geniet van het mooie schaatsweer! 

Met vriendelijke groet, mede namens alle collega’s van het Oosterlicht College Vianen, 

 

 
 
Liesbeth van den Broek 
Directeur Oosterlicht College Vianen  

 
 
 



 
 
 

 

 

 

Bijlage Level Up 

 

 

Even voorstellen…. 

Wij zijn Level up – advies & catering en wij hebben vanaf heden jullie kantine weer geopend! Jullie 
kunnen dus bij onze Super Market terecht voor heerlijke vers belegde broodjes, warme panini’s en 
lekkere tussendoortjes. In onze Super Market is natuurlijk alles super; super lekker, super gezond en ook 
nog eens super voordelig! Kom jij snel bij ons langs? Wij staan komende periode op maandag, dinsdag en 
donderdag vol enthousiasme klaar om jullie te voorzien van het lekkerste eten en drinken. Vergeet 
trouwens niet je pasje mee te nemen, want in de Super Market en bij onze automaten kun je alleen 
pinnen! 

Tot snel! 

Het team van Level up. 

 

 

 


