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Betreft: Nieuwsbrief nr. 13 kerstvakantie en lesvrij op maandag 4 januari 2021

Beste ouder(s), verzorger(s) en leerling,

We zijn weer opgestart en vandaag hebben we even kunnen proeven aan het online onderwijs. Voor de
brugklasleerlingen was dat wennen. De examenleerlingen hebben de lessen fysiek gevolgd. Fijn dat dit
mogelijk is omdat na de kerstvakantie de tweede schoolexamenperiode (SE2) begint. Inmiddels heb(t) u/je
vast ook via de media gehoord dat de centraal examens dit jaar doorgaan met meer flexibiliteit en een
extra herkansing. Hoe dat er in detail uitziet weten we nog niet precies, maar de examenleerlingen worden
daar uiteraard over geïnformeerd. Wij zijn er van overtuigd dat de leerlingen hun diploma gewoon gaan
halen!
Zoals ik deze week al meldde moet er voor onze collega’s weer geschakeld worden tussen fysieke en online
lessen. Bovendien hebben onze docenten ook kinderen thuis over wie zij dezelfde zorgen hebben als u als
ouders/verzorgers van onze leerlingen. Alles bij elkaar is het wel erg ingewikkeld.
We hebben ons wat vergist in datgene wat nog moet gebeuren en de afstemming die moet plaatsvinden
binnen de secties. Daarom hebben we besloten dat de studiedag op maandag 4 januari 2021 gewoon
doorgaat en daardoor de online en de fysieke lessen vervallen. We hopen op uw/je begrip daarvoor.
Op maandag 4 januari zijn er dus geen lessen en op dinsdag 5 januari starten de online lessen tot en met
vrijdag 15 januari. Het lesrooster blijft intact. De maatwerkuren gaan online door. Een docent start de les
altijd online op en sluit de les ook online. Tussendoor kan het zijn dat de leerling offline werkt aan huiswerk
of opdrachten. Over de fysieke lessen en schoolexamenperiode hebben de betreffende leerlingen al via
mail persoonlijk bericht ontvangen.
Verder verwijs ik u naar de brief van 15 december jl.
Ik wens iedereen een hele fijne kerstvakantie toe. Die zal vast bijzonder zijn met deze lockdown.
Toch hoop ik dat jullie genieten van het samenzijn!

Met vriendelijke groet namens alle collega’s van Het Goese Lyceum,
C. Biesterbosch

