Aan de ouder(s)/verzorger(s) van onze leerlingen uit klas 1, 2 en 3.
Hoofddorp, 17 maart 2020
Betreft: lockers leegmaken + boeken halen
Geachte mevrouw, mijnheer,
Praktijkschool de Linie zal in elk geval tot maandag 6 april dicht zijn voor leerlingen. We willen graag
de leerlingen nog eenmaal de mogelijkheid bieden om op school spullen te halen en/of hun locker
leeg te maken.
Op woensdag 18 maart is de school open voor leerlingen volgens onderstaand schema. Leerlingen
die thuis niet digitaal kunnen werken, kunnen boeken komen halen in het aangegeven lokaal en kort
overleggen met een docent. Alleen leerlingen die geen klachten hebben (zie richtlijn RIVM) worden
verwacht. Heeft een leerling last van neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts dan moet hij of zij
thuis blijven.
Klas
1A
1B
2A
2B
3A
3B

Tijd
09.00 uur
09.30 uur
10.00 uur
10.30 uur
11.00 uur
11.30 uur

Lokaal
5
7
5
7
5
7

Opmerking
Je krijgt lesmateriaal voor stagetheorie.
Je krijgt lesmateriaal voor stagetheorie.

Voor leerlingen geldt: kom via het schoolplein de school binnen, ga direct naar je locker en/of naar
het lokaal en als je klaar bent vertrek je onmiddellijk weer. We verwachten dat iedereen afstand
houdt van elkaar! Dus niet gaan stoeien, knuffelen of elkaar op een andere manier aanraken. Heb je
last van neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts dan blijf je thuis!
We begrijpen dat het ook voor u nu een lastige situatie is als uw zoon/dochter de hele dag thuis is.
We adviseren om een ritme in de dag te brengen waarbij er op een normale tijd wordt opgestaan,
gewerkt wordt aan school, ontspanning is en niet te laat naar bed wordt gegaan. Op onze website
vindt u een voorbeeld van een dagschema.
Nogmaals: het lesmateriaal bieden we aan via de al bekende routes voor de leerlingen. In It’s
Learning, Studiemeter, Muiswerk en Disk staan opdrachten klaar. Iedere leerling kan vanuit thuis in
de digitale leeromgeving. Bij problemen graag via de mail contact opnemen met de mentor.
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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