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Aan alle leerlingen en
ouders/verzorgers van Praktijkschool
De Poort

Den Haag, 29 mei 2020

Aan de ouders/verzorgers van al onze leerlingen,
Het is bijna zover! Vanaf aanstaande dinsdag kunnen we eindelijk, na weken thuisonderwijs,
fysiek les gaan geven aan onze leerlingen.
Wat was het fijn om de afgelopen week nagenoeg alle leerlingen weer in levende lijve op
school te kunnen ontvangen.
Afgelopen week zijn de leerlingen op school geweest om hun nieuwe rooster in ontvangst te
nemen en hebben we met elkaar de nieuwe afspraken doorgenomen. Ook hebben de
leerlingen kunnen zien hoe de school veranderd is in een “houd 1,5 meter afstand” indeling.
De PowerPoint die gebruikt is om de leerlingen voor te bereiden op de nieuwe situatie, is naar
alle ouders gemaild.
Vanaf volgende week zullen de leerlingen volgens een vast rooster, weer regelmatig op
school aanwezig zijn. Graag wil ik de volgende punten nog even onder de aandacht brengen:
- We stoppen met het afstandsonderwijs in de huidige vorm. Wel zal er huiswerk worden mee
gegeven voor op de dagen dat de leerlingen niet op school aanwezig zijn.
- Op de dag dat er gym op het rooster staat voor klas 1 t/m 3, wordt er een les beweging
aangeboden. De leerlingen wordt verzocht om makkelijk zittende kleding aan te doen. Zoals
de richtlijnen voorschrijven, zijn de kleedkamers gesloten en wordt er niet gedoucht na afloop
van de les.
- Wanneer leerlingen verkouden zijn, hoesten, moeilijk ademen/benauwd zijn of koorts
hebben, zijn ze helaas niet welkom op school. U moet uw zoon/dochter dan afmelden bij de
administratie. Pas als de klachten 24 uur weg zijn, mag uw zoon/dochter weer naar school.
- Leerlingen wordt verzocht niet met het OV naar school te komen. Indien dit echt noodzakelijk
is, is een (niet medisch) mondkapje verplicht. Wanneer de tram/bus te vol is, zal deze de halte
voorbij rijden. Ga dus op tijd weg van huis!
Maandag 1 juni zijn de leerlingen nog een dag vrij i.v.m. 2e Pinksterdag.
Vanaf dinsdag 2 juni zien wij ze weer graag verschijnen!
Fijn weekend.

Met vriendelijke groet,
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Directeur

