Aan de ouder(s)/verzorger(s) van onze leerlingen uit klas 1, 2 en 3.
Hoofddorp, 16 maart 2020
Betreft: sluiting school en onderwijs op afstand
Geachte heer, mevrouw,
Allereerst willen we iedereen heel veel sterkte wensen in deze rare en moeilijke tijd. Het
dagelijks leven ziet er opeens heel anders uit dan een paar dagen geleden.
Praktijkschool de Linie zal tot maandag 6 april dicht zijn voor leerlingen. Ook de stages van
alle leerlingen zijn gestopt. Vanzelfsprekend gaat ook de DoeDag voor de 2e klassen van
komende donderdag niet door.
De overheid heeft gesproken over opvang voor kinderen van ouders met vitale beroepen.
Gezien de leeftijd van de leerlingen in het voortgezet onderwijs nemen we aan dat uw kind
niet op school hoeft te worden opgevangen. Mocht u een vitaal beroep hebben en opvang
voor uw kind nodig hebben, stuur dan een mail naar info@praktijkschooldelinie.nl.
Vandaag heeft het team overleg gehad over het onderwijs ‘op afstand’. De mentoren zullen
de klassen informeren over het te maken huiswerk. Iedere vakdocent zal materiaal
aanbieden. In principe wordt het lesmateriaal aangeboden via de al bekende routes voor de
leerlingen: It’s Learning, Studiemeter, Muiswerk en Disk. Iedere leerling kan vanuit thuis in
de digitale leeromgeving.
De mentoren van de klas 1, 2 en 3 zijn te bereiken via de mail. U kunt eventueel door hun
teruggebeld worden. Geef in uw mail duidelijk aan waarvoor u contact wilt heben en hoe u
te bereiken bent:
‐ Klas 1A, mevrouw Ceder: m.ceder@praktijkschooldelinie.nl
‐ Klas 1B, de heer Alberts: j.alberts@praktijkschooldelinie.nl
‐ Klas 2A, mevrouw Rohan: j.rohan@praktijkschooldelinie.nl
‐ Klas 2B, de heer Hagendoorn: m.hagendoorn@praktijkschooldelinie.nl
‐ Klas 3A, de heer Damen: a.damen@praktijkschooldelinie.nl
‐ Klas 3B, mevrouw van Praat‐Fleur: e.vanpraat@praktijkschooldelinie.nl
Voor nu hopen wij u voldoende te hebben geïnformeerd. Via onze website
www.praktijkschooldelinie.nl komt u snel bij actuele informatie over school en het
coronavirus.
Met vriendelijke groeten, namens het team van Praktijkschool De Linie,
Dhr. R.G. Schoonwater
teamleider onderbouw
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