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Aan alle leerlingen en
ouders/verzorgers van
Praktijkschool De Poort

Den Haag, 24 maart 2020

Nieuwsflits voor de leerlingen en hun ouders/verzorgers

Beste leerling van De Poort en ouders/verzorgers,
Wat is het allemaal wennen he? Niet naar school, thuiswerken, nauwelijks naar
buiten.
Maar het is nodig, alleen zo kunnen we het virus bestrijden en ervoor zorgen dat heel
Nederland, en de rest van de wereld weer beter wordt!
De afgelopen week is er door jullie leerkrachten heel hard gewerkt om het onderwijs
op afstand te regelen. En dat is gelukt! Iedereen kan thuis aan de slag. We zien ook
dat heel veel leerlingen dat al aan het doen zijn. Top!
Het is belangrijk dat je thuis aan het werk blijft. Dat is goed voor je ritme, kennis en
vaardigheden. Een aantal van jullie heeft nog niets of bijna niets gedaan. De
mentoren zullen deze leerlingen en hun ouders gaan bellen. Thuiswerken is verplicht,
het is namelijk geen vakantie. Wanneer je onvoldoende gewerkt hebt, zal je het werk,
wanneer je weer op school bent, in moeten halen. Dit gebeurt dan na de reguliere
lestijd. Het kan ook zo zijn dat je niet over kan naar een volgend leerjaar omdat je
niets gedaan hebt. Maar zover laat je het uiteraard niet komen toch?
Hop aan het werk!
Deze nieuwe situatie is wennen, voor ons allemaal. Het is belangrijk dat we in de
juiste structuur en het juiste ritme blijven. Daarom heb ik met de leerkrachten
afgesproken dat zij beschikbaar zijn op de dagen en uren dat zij normaal ook werken.
Voor jou als leerling en/of ouder/verzorger betekent dit dat je op werkdagen tussen
09.00 – 15.00 uur via de mail contact met een leerkracht kan hebben of een reactie
op een mail kan verwachten. Uiteraard kan je buiten die uren wel mailen, maar de
leerkracht antwoordt dan op zijn werkdagen in die uren. Zo blijven we allemaal
gezond!
Ik wens je heel veel succes met het thuiswerken.
Groetjes vanuit een hele stille school, je wordt gemist!
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