Leiden, 26 juni 2020

Betreft: Vervolg onderwijs op de Mariënpoelstraat

Geachte ouder(s) / verzorger(s), beste leerlingen,
Afgelopen woensdag heeft het kabinet kenbaar gemaakt dat het voortgezet onderwijs na de zomervakantie weer volledig
open mag. Wij zijn erg blij met de uitspraak en kijken er naar uit al onze leerlingen na de zomervakantie weer op school te
mogen ontvangen.
Op dit moment maken alle leerlingen hun laatste toetsen van dit schooljaar. Na afloop van de toetsweek vinden de
eindvergaderingen plaats en zal de bevordering bekend worden gemaakt.
Met elkaar hebben we de afgelopen maanden veel geleerd en nieuwe ervaringen opgedaan. Daar willen we het goede van
behouden. Daarom ontvangt u binnenkort van ons een korte vragenlijst, met het verzoek deze in te vullen.
Vooruitblik op het nieuwe schooljaar
Na de zomervakantie zullen wij ons onderwijs weer aanbieden zoals u en onze leerlingen van ons gewend zijn. Onze
roostermaker is op dit moment bezig met het vormgeven van het nieuwe rooster. Tegelijkertijd bereiden wij ons voor op
een eventuele tweede ‘golf’ en de daarbij behorende maatregelen.
Met betrekking tot de (buitenschoolse) activiteiten kunnen wij melden dat de meerdaagse (buitenlandse) reizen in het
kalenderjaar 2020 vooralsnog niet plaats zullen vinden. Gaandeweg het schooljaar evalueren wij de situatie en bekijken of
in kalenderjaar 2021 wel reizen gepland kunnen worden. Voor dagexcursies wordt per excursie een afweging gemaakt.
De VakantieBieb
Blijven lezen in de zomervakantie is leuk, maar ook belangrijk om terugval van het leesniveau te voorkomen. Daarom
heeft de Bibliotheek de VakantieBieb ontwikkeld: een gratis app vol e-books en luisterboeken. Voor iedereen, dus ook als
je géén lid bent van de Bibliotheek. Dat wordt lekker lezen in je luie strandstoel op je tablet of telefoon! Geen gedoe met
boeken halen en op tijd weer terugbrengen. Bovendien kunnen ze, bijna onbewust, werken aan hun boekenlijst.
Superhandig!
De VakantieBieb is gratis beschikbaar in de App Store en via Google Play, van 1 juli tot en met 31 augustus 2020. Meer
informatie vind je op www.vakantiebieb.nl.
Wij wensen onze leerlingen succes met de laatste loodjes!
Met vriendelijke groet,
De schoolleiding

