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Beste leerling en ouders/verzorgers,
Gisteravond kwam de Nederlandse regering met een ingelaste persconferentie, waarin werd aangekondigd dat
Nederland in opnieuw in lockdown gaat vanwege de omikronvariant van het coronavirus. Door de scherpere
maatregelen mag er minder fysiek onderwijs plaatsvinden tot en met 9 januari 2022. Maar voor al onze
leerlingen in het praktijkonderwijs en voor onze leerlingen bij Ithaka geldt dat al hun onderwijs in principe door
kan gaan.
Dus: op Ithaka gaan vooralsnog de geplande onderwijsactiviteiten door.
We moeten tot aan de kerstvakantie wel improviseren. Houd daarom goed contact met je mentor over je
rooster. Ook de komende periode gelden in de schoolgebouwen de bekende coronamaatregelen, zoals
mondkapjes in de gangen en verplichte looproutes.
Wanneer weer naar school?
Het kabinet heeft gezegd dat onze school na de kerstvakantie, op 10 januari 2022, waarschijnlijk weer open kan.
Hierover komt nog een definitief besluit. Na 3 januari sturen we we daarom een volgende brief, met meer
informatie over de start van 2022.
We willen jullie vragen om thuis en in de klas nogmaals het gesprek te voeren over het veilig en verstandig
omgaan met alle corona-maatregelen.
Voor iedereen die vakantieplannen heeft verwijs ik naar de informatiekanalen van de overheid voor geldende
maatregelen per land. Na een vakantie in risicogebied ga je in quarantaine en mag je niet op school komen.
Houd daar dringend rekening mee bij het boeken van je vakantie.
We wensen iedereen een goede week en natuurlijk een fijne vakantie!
Met vriendelijke groet,
mede namens het college van bestuur van NUOVO Scholen,
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