
                                                                                                                                                      

 

 

 

’s-Hertogenbosch, 17 december 2020 

 

Beste ouder(s) / verzorger(s) van klas StD, 

Zoals beloofd sturen wij deze brief om u te informeren over de gang van zaken vanaf 4 januari 2021. 

Wij vragen u om de dingen die hieronder staan heel goed door te lezen en te bespreken met uw zoon 

of dochter. 

1. Vanaf maandag 4 januari starten we met online onderwijs voor onze leerlingen, in Teams 

staan de lessen in de agenda. 

2. Op dit moment hebben wij nog geen zicht of er noodzaak is voor leerlingen uit onze klas om 

naar de noodopvang te komen.  

- Deze opvang start vanaf dinsdag 5 januari en is iedere dag van 9.00-12.00 uur. 

- Op school werken de leerlingen aan hun opdrachten en volgen de lessen online volgens 

rooster (zie bijlage) 

3. Mocht er een noodzaak zijn hiervoor, dan vragen wij u contact op te nemen met de mentor 

van uw zoon/dochter. 

4. In het rooster is er een individueel contactmoment opgenomen met u en uw kind. In de 

bijlage en in de Teams agenda staan de dag en het tijdstip van het gesprek. 

 

Als uw zoon of dochter in de vakantie besmet raakt, verzoeken wij u dringend om dit onmiddellijk te 

melden bij dhr. Jacobs. U kunt hem bereiken onder nummer 06-47682297. Mocht u niet meteen 

contact krijgen, stuurt u dan een SMS naar dit nummer. Hij zal u dan z.s.m. terug bellen. 

Vanaf 4 januari is de school tussen 8.00-12.30 uur telefonisch bereikbaar. 

Op 12 januari is er weer een persconferentie. We zullen u dan informeren over het vervolg. 

Tot slot een dringende oproep om de vakantieperiode op een verstandige manier door te brengen. 

Rest ons om u en de rest van het gezin en familie een goede vakantie en fijne feestdagen toe te 

wensen.  

 

 

E. Bakers, 

Directeur de Rijzert 


