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Beste ouders, verzorgers en leerlingen,
De afgelopen dagen zien wij helaas een toename van het aantal leerlingen dat positief getest is.
In tegenstelling tot de afgelopen weken is de toename nu dusdanig dat we het verstandig vinden om de
volgende beslissingen te nemen:
1)
2)
3)

4)
5)
6)

Vanaf dinsdag 15 december verzorgen wij de lessen online volgens het normale rooster (net zoals in
de week van 7 december).
Maandag 14 december vervallen daarom alle lessen zodat docenten en leerlingen zich kunnen
voorbereiden op online onderwijs.
Alle activiteiten die op touw stonden in de Heerbeeckweek of activiteiten rondom Kerst vervallen.
Dat betreuren wij uiteraard ten zeerste. Waar mogelijk zullen activiteiten op een later moment
worden ingehaald.
De online lessen vinden plaats tot en met vrijdag 18 december.
Leerlingen die niet over een device beschikken om onderwijs op afstand te volgen, kunnen contact
opnemen met hun leerlingcoördinator.
In de kerstvakantie laten wij u weten hoe de lessen na de vakantie gaan plaatsvinden. Wij verzoeken
u dan ook om uw mail in de tweede week van de kerstvakantie goed in de gaten te houden.

Wij willen u allen vragen om positieve testuitslagen van leerlingen tijdens de vakantie direct te mailen naar
corona@heerbeeck.nl of corona@kempenhorst.nl.
Wij vinden de veiligheid van onze leerlingen en collega’s zeer belangrijk. Daarnaast willen wij ook de beste
kwaliteit van het onderwijs garanderen. Daarom hebben wij nu bovenstaande besluiten genomen.
Wij doen ons best om op deze manier de spreiding van het virus zo goed mogelijk in te dammen. Maar dat
kunnen we alleen samen met u. Wij vragen dan ook uw medewerking en die van de leerlingen om overal (dus
ook buiten school) de gewenste maatregelen in acht te nemen. Dat draagt ertoe bij dat we zo snel mogelijk
weer onderwijs binnen de school kunnen verzorgen.
Met vriendelijke groet,
Rob van der Vorst
Directeur Onderwijs
.
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