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Beste leerling en ouders/verzorgers, 
 
Gisteravond kwam de Nederlandse regering met een ingelaste persconferentie, waarin werd aangekondigd dat 
Nederland opnieuw in lockdown gaat vanwege de omikronvariant van het coronavirus. Door de scherpere 
maatregelen mag er geen fysiek onderwijs plaatsvinden tot en met 9 januari 2022. Onze school gaat daarom 
voorlopig grotendeels op slot en is er in principe vanaf morgen (maandag 20 december) geen les meer, tot het 
eind van de kerstvakantie. 
 
Leerlingen in een kwetsbare positie en examenleerlingen mogen in deze periode wel fysiek naar school. Er geldt 
verder nog een uitzondering voor de schoolexamens voor (voor-)examenleerlingen; deze moeten ook doorgaan. 

 
Als je behoort tot de uitzonderingen, krijg je hierover vandaag nadere informatie middels een aparte brief (zie 
bijlage). 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.  
 
Het kalenderjaar komt, voor een flink aantal leerlingen, hiermee tot een abrupt einde. Toch nog onverwachts 
hebben wij het onderwijs moeten aanpassen. Ik wil u graag vanaf deze plek hele goede kerstdagen toewensen 
in deze bijzondere tijd. 
 
 
Met vriendelijke groet,  
mede namens het college van bestuur van NUOVO Scholen, 
 
Dhr. K.J. Vreeker 
Rector a.i. Openbaar Lyceum Zeist 
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