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BELANGRIJKE DATA 

8 april 2020 

Opendag op de Spinaker 

 

14 t/m 21 april 2020 

Themaweek  

‘ik en mijn vrijheid’   

 Lesdagen tot 12:15 uur 

 

22 april t/m 5 mei 2020 

Meivakantie 

CONTACTGEGEVENS 

Spinaker Hoorn  
Marketentster 5  

1625 WB Hoorn  

0229 210 894  

  

Post adres:  

Postbus 2032  

1620 EA Hoorn  

  
Dhr. Westerik:  

j.westerik@ronduitonderwijs.nl  

  
Mevr. Schinkel-Peeters  

s.peeters@ronduitonderwijs.nl  

 

 

 

 

 

 

 

 

ONDERWIJSPROGRAMMA TOT 6 APRIL 

Beste ouder(s) / Verzorger(s) 

 

Vanmorgen hebben we met het team bij elkaar gezeten om met 

elkaar te bepalen op welke wijze we het onderwijs de komende 

drie weken vorm gaan geven. 

 

Vandaag en morgen zullen de docenten ervoor zorgen dat er per 

leerling een pakket met boeken en een planning klaar ligt zodat 

iedere leerling weet wat hij wanneer moet doen. 
Dit werk kan morgen (dinsdag 17 maart) opgehaald worden. 

Omdat we niet alle leerlingen tegelijk op school kunnen / mogen 

/ willen hebben is hiervoor het volgende schema gemaakt: 

 

M1 11:00 – 12:00 uur Dhr. Van kammen 

M2 10:00 – 11:00 uur Mevr. Nool 

M3 11:00 – 12:00 uur Mevr. Thomas 

Mevr. Brieffies 

M4 10:00 – 11:00 uur Mevr. De Groote 

M7 12:00 – 13:00 uur Dhr. Smit 

M8 (MBO 1) 12:00 – 13:00 uur Mevr. v/d Gragt 

M9 13:00 – 14:00 uur Mevr. Veenstra  

Dhr. Lieman 

 

In de komende weken zullen de docenten 2 momenten per dag 

plannen waarop ze telefonisch contact zoeken met de leerlingen. 

Hiervoor zullen er door de docenten vaste momenten op de dag 

nemen. Deze tijden zal de docent van uw zoon/dochter met u 

communiceren. 

 

Alle docenten zijn in staat om per mail vragen van de leerlingen 

te beantwoorden. Iedereen zal dan ook het e-mail adres waarop 

ze te bereiken zijn aan u doorgeven. 
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CONTACTGEGEVENS 

Spinaker Hoorn  
Marketentster 5  

1625 WB Hoorn  

0229 210 894  

  

Post adres:  

Postbus 2032  

1620 EA Hoorn  

  
Dhr. Westerik:  

j.westerik@ronduitonderwijs.nl  

  
Mevr. Schinkel-Peeters  

s.peeters@ronduitonderwijs.nl  

 
 

 

 

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht 

u nog vragen hebben aan de hand van deze brief dan kunt u deze 

stellen aan de mentor, of aan de directie.  

 

Dhr. J. Westerik:                      j.westerik@ronduitonderwijs.nl 

Mevr. S. Schinkel-Peeters:    s.peeters@ronduitonderwijs.nl  
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