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MOGELIJKE VERLENGING  

Gisteren heeft minister Slob van Onderwijs aangegeven dat het 

onderzoek m.b.t jongeren en het Coronavirus leidend is als het 

gaat om het wel of niet opnieuw openen van de scholen. Dit 

onderzoek is op 24 maart opgestart en heeft naar men nu zegt tot 

5 mei de onderzoeksperiode. Dit kan betekenen dat de school 

voorlopig nog niet open zal zijn.  

 

Net als u maken wij ons ook zorgen over het onderwijs dat wij 

met veel zorg op afstand proberen te geven. Voor sommige 

leerlingen gaat het goed, anderen vinden het lastiger om thuis 

aan het werk te zijn en gestuurd te worden door hun ouders.  

 

Wij hopen dat het bellen / skypen van onze docenten een 

bijdrage levert aan het werk van de leerlingen. We zien dat met 

name in de 3e en 4e klassen leerlingen minder vaak inloggen, 

contact zoeken met docenten. Juist voor deze leerlingen is dit van 

groot belang. Wij hopen dat u hierin misschien nog kan 

stimuleren tot het zoeken en maken van contact.  

 

Mocht de periode verlengd worden dan zal het team opnieuw 

bijeenkomen om te kijken hoe we deze periode het onderwijs 

verder vorm gaan geven. Mocht u vragen hebben dan kunt u 

altijd contact opnemen met de mentor van uw zoon of dochter. 

GGD M.B.T VACCINATIES  

Beste leerlingen en ouders, 

 

Op advies van het RIVM is besloten om de groepsvaccinaties 

HPV, Meningokokken ACWY en DTP/BMR uit te stellen. 
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Uitstel 

Vanaf 16 maart stelt GGD Hollands Noorden de 

groepsvaccinaties HPV, 

 

 

Meningokokken ACWY en DTP/BMR uit. 

De DTP/BMR en HPV worden uitgesteld tot na de zomervakantie. 

De Meningokokken ACWY wordt ook uitgesteld. Deze vaccinatie 

moet wel vóór 1 juli gebeuren. 

Nadere informatie hierover volgt. 

 

Reden uitstel 

De inzet van jeugdgezondheidszorgmedewerkers bij de 

bestrijding van het coronavirus. 

De reden is niet het risico op besmetting! 

 

Vragen? Stel ze gerust! 

Wij zijn bereikbaar via telefoonnummer 088-01 00 555 op 

werkdagen van 08.30-16.30 uur. 

 

Met vriendelijke groet, 
Mevrouw E. Abbema, adjunct-directeur Jeugd 

ONLINE LES: 
WAT BETEKENT DIT VOOR ONS ALS OUDERS! 

Naast de nieuwsbrief vond u in de mail nog een document.  

Online les: Wat betekent dit voor ons als ouders! Zijn wij aan zet? 

Hierin staan tips over wat u kunt doen nu de kinderen ineens 

thuis moeten studeren!  
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THUIS SPORTEN/BEWEGEN 

We hebben allemaal de maatregelen gehoord om 

verspreiding van Corona tegen te gaan. Maar wat kun je 

doen om sterker te staan als je toch besmet raakt?  

  

Naast gezond eten en voldoende slapen is ook bewegen of 

sporten erg belangrijk. Er is aangetoond dat bewegen zorgt 

voor het vrijmaken van witte bloedcellen, die nodig zijn om 

indringers van buiten te neutraliseren. Sport of beweeg 

daarom op zijn minst drie maal per week; nog liever een 

half uur per dag.  

  

Wil je laten zien dat je goed bezig bent? Je mag een 

berichtje, foto of video naar me mailen als je dat wilt. Mijn 

e-mailadres is a.vogelpoel@ronduitonderwijs.nl   

(Laat even weten of ik deze foto of video mag gebruiken 

voor in de nieuwsbrief als voorbeeld voor andere 

leerlingen.)  

 

Hieronder vind je een thuiswerkopdracht voor jongleren. 

 

SUCCES! 
  

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:anneloes.vogelpoel@stichtingpenta.nl


  

 

 

 
 

    

    

 

 

NIEUWSBRIEF 

  

  
  
  
  
 


