
 

Aan onze leerlingen en hun  
ouder(s) / verzorger(s)  

 
 

  
Alphen aan den Rijn, 15 december 2020 
 
 
Beste leerling, ouder(s)/verzorger(s), 
 
De boodschap die onze minister-president gisteren bracht was glashelder: de scholen zijn met ingang              
van woensdag 16 december dicht tot en met vrijdag 15 januari 2021 (uitzonderingen daargelaten). In               
deze brief informeren wij u over wat dit betekent voor de komende drie lesdagen.  
 
Invulling van de laatste drie lesdagen 
We hebben besloten om de komende drie dagen geen onderwijs te geven. De leerlingen zijn dus vrij.                 
Deze drie dagen gebruiken we om ons voor te bereiden op de online lessen die we vanaf maandag  
4 januari 2021 geven aan leerlingen van alle leerjaren. 
 
De coaches organiseren vrijdag a.s. om 10.00 uur een digitale bijeenkomst met hun klas om het                
schooljaar af te sluiten en de leerlingen bij te praten over het onderwijs vanaf 4 januari. 
 
Uitleen Chromebooks 
Voor het volgen van onderwijs op afstand gebruiken leerlingen hun eigen device (PC, laptop,               
Chromebook, tablet). Leerlingen die daar thuis niet de beschikking over hebben, bieden wij de              
mogelijkheid om een Chromebook van school te gebruiken. Leerlingen die hiervan gebruik willen             
maken, melden zich (met hun leerlingpas) bij Petra Bulk. 
 
Voedselbankactie 
Helaas heeft het besluit van het kabinet een abrupt einde van onze kerstactie tot gevolg. Het is niet                  
meer mogelijk om houdbare producten in te leveren. Met de voedselbank worden afspraken             
gemaakt om de tot nu toe ingeleverde waren op te halen. 
 
Op donderdag 17 december a.s. informeren wij u uitgebreider over het onderwijs vanaf 4 januari               
2021 en de komende schoolexamenweek. 
 
Met vriendelijke groet,  
 
 
Reindert Brouwer 
Vestigingsdirecteur 
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