Aan de ouder(s)/verzorger(s) van alle leerlingen

Wormerveer, 27 mei 2021

Betreft: jaarplanning, zelftesten en laptops
Kenmerk: 2021-147-132

Beste ouders/verzorgers,
Zaterdag 22 mei, heeft het kabinet besloten dat de leerlingen in het voortgezet onderwijs niet
langer 1,5 meter afstand tot elkaar moeten houden. De scholen mogen van het kabinet vanaf
maandag 31 mei weer volledig open. Vanaf maandag 7 juni moeten alle scholen volledig
open.
Jaarplanning
In de week van 31 mei tot en met 4 juni worden de lessen volgens het rooster van de
afgelopen weken gegeven. Op dinsdag 1 juni is het een lesvrije dag i.v.m. een studiedag van
het personeel op school. Vanaf 7 juni hebben wij de jaarplanning en het rooster aangepast.
De lessen duren dan weer 45 minuten. In de bijlage vindt u deze jaarplanning. Hierin staan
de dagen waarin activiteiten plaatsvinden zoals de afname van de CITO, de culturele- en
sportactiviteiten, de toetsdagen, themalessen voeding & bewegen, de POVO ochtend, OPP
gesprekken en een aantal administratieve zaken zoals het inleveren van de boeken enz...
Zodra meer bekend is over de verschillende activiteiten, wordt u hierover in een aparte brief
geïnformeerd.
Zelftesten
Gisteren heeft u een brief ontvangen waarin wij uitleg hebben gegeven over zelftesten. De
komende weken wordt Saenstroom bevoorraad met meer zelftesten. Zodra er meer testen
zijn, zullen wij dit de leerlingen meegeven. Hoewel vrijwillig gaan wij er vanuit dat alle
leerlingen en personeelsleden zichzelf twee keer per week thuis preventief thuis op het
coronavirus testen.
Laptops
In december hebben wij een groot aantal laptops uitgeleend aan leerlingen. I.v.m. het
afnemen van de CITO op school en de volledige openstelling, hebben wij de laptops weer
nodig op school. Indien uw kind een laptop geleend heeft, wilt u deze dan maandag 31 mei
laten inleveren op school bij de huismeester. Dit i.v.m. het afnemen van de Cito toetsen.
Deze week (31 mei t/m 4 juni) zullen docenten rekening houden met de inhoud van de online
lessen.
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de administratie.
Met vriendelijke groet,
Saskia van Briemen
Directeur (wnd) Saenstroom opdc

