
Geachte ouders, 

Een goede, gezegende week toegewenst! 
  
Ontvang als bijlage een brief van het R.K. Centraal Schoolbestuur over de genomen maatregelen 
v.w.b. sluiting van scholen. 
In verband hiermee enkele aanvullende mededelingen: 

 Vandaag nemen alle kinderen hun rapportmapje mee naar huis met het 2de rapport. 
 Gelieve dit rapport weer ondertekend terug te sturen, wanneer er weer school is.  
 Gedurende de dag zal het rapport ook zichtbaar zijn in Profectus. 
 De geplande ouderavond gaat niet meer door. Vanmorgen is ook de weekopening 

niet doorgegaan. 
 Ouders die alsnog een gesprek wensen, kunnen dit doorgeven aan de 

klassenleerkracht.  Dit gesprek gaat dan door, wanneer er weer school is. 
 Voor groepen 8 gaan de gesprekken vóór en na school wel door. 
 De klassenleerkrachten hebben extra huiswerk opgegeven voor de komende tijd. 

Gelieve erop toe te zien, dat uw kind dagelijks hieraan werkt. Misschien dat de 
klassenleerkracht ook nog aanvullende of extra werk per mail stuurt. 

 Mits anders besloten wordt, blijven de kinderen van groep 8 normaal naar school 
komen. Gelieve de media te volgen hierover. Voor de andere kinderen heeft de 
school geen opvang. 

 Voor groep 8 is de gymles ook opgeschort.  
 De komende tijd zullen we contact met u houden: 

o Via e-mail 
o fb 
o Class dojo (indien de groep van uw kind hierop is aangesloten) 
o Onze site: www.vjmcollege.com 

 Vanaf vandaag geldt, dat de kinderen water kunnen drinken bij de koeler, mits ze 
een beker/thermosfles bij zich hebben om deze te vullen. 

 Probeer uw kind ook zoveel mogelijk te beschermen. Het is geen tijd voor over en 
weer logeerpartijtjes bij vrienden en gezellige activiteiten. 

Leerlingen die vandaag afwezig waren: de ouders van deze leerlingen kunnen per mail 
contact opnemen met de klassenleerkracht om het rapport en/of huiswerk van de week op 
te halen. 
 
Laten we hopen en bidden,  dat deze zorgelijke situatie uiteindelijk  goed zal aflopen. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
M.F. Halman-Nicolaas, dir 
 
 

http://www.vjmcollege.com/

