
 
 

 

Vianen, 5 juni 2020      
 
 
Betreft: memo 13 met informatie en maatregelen n.a.v. coronavirus 
 
 
Beste leerlingen, beste ouders/verzorgers, 
 
We zijn weer gestart! 
Deze week zijn de lessen (in aangepaste vorm) weer gestart. En dat ging goed! Leerlingen houden zich aan de richtlijnen, 
soms is het tegen de looprichting ingaan verleidelijk, maar duidelijk is dat al onze leerlingen zich er bewust van zijn dat 
we alleen samen het 1,5 meter onderwijs succesvol kunnen laten zijn. Samen zorgen we ervoor dat de school een veilige 
plek voor leerlingen en personeel blijft. Onze complimenten! 

Examenuitslagen 
Onze examenleerlingen hebben de officiële uitslag gekregen. Enkele leerlingen moeten nog even gas geven om het 
diploma alsnog te behalen, maar wat een mooie slagingsresultaten al in deze eerste ronde. Gefeliciteerd! 
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Nu volhouden tot aan de zomervakantie 
Nog een paar weken en dan is het zomervakantie. Blijf alert, volg de RIVM-richtlijnen, blijf 1,5 meter afstand houden tot 
elkaar, ook bij verkeerslichten en brugopeningen, beperk sociale contacten en blijf groepen vermijden. We schudden 
geen handen, geven geen high-fives, we hoesten en niezen in de elleboog, we gebruiken papieren zakdoekjes en gooien 
deze meteen in de prullenbak en we wassen regelmatig goed de handen. Volg de looproutes, maak gebruik van de 
desinfecterende middelen in de lokalen. Na de lessen verlaat je direct het schoolgebouw, je blijft niet in de school of op 
het schoolplein. 

Planning komende periode 
Jullie ontvangen op korte termijn de planning van de laatste twee schoolweken. Onder andere over het inleveren van de 
boeken, de overgang en het rapport. 

Dank jullie wel! 
Wij wensen iedereen veel plezier tijdens deze laatste weken voor de zomervakantie en succes met het afronden van dit 
bijzondere schooljaar!  
 
Vriendelijke groet namens de schoolleiding, 

Laurien Scheffers 
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