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Van de directeur
Hoe starten we na de kerstvakantie weer op? Dat is natuurlijk de
belangrijkste vraag die ons nu bezighoudt.
Op 3 januari horen we of de scholen vanaf 10 januari weer open mogen.
In dit weekjournaal willen we iedereen alvast laten weten wat we
mogelijk kunnen verwachten.
We zien 2 mogelijke situaties:
-

-

Als we vanaf 10 januari open mogen voor onderwijs in de klas, dan zijn de leerlingen
die maandag gewoon welkom. Op 7 januari laten we u weten welke maatregelen
dan zullen gelden.
Als we geen klassen op school mogen ontvangen gaan we over op online-onderwijs
en noodopvang. Maandag 10 januari is dan een voorbereidingsdag voor het
onderwijzend personeel en leerlingen kunnen die dag eventueel spullen ophalen. Op
7 januari krijgt iedereen bericht over de werkwijze.

Op vrijdag 7 januari krijgen leerlingen en ouders/verzorgers dus bericht over de vorm waarin
we maandag 10 januari van start gaan. Vanuit de berichtgeving door de rijksoverheid weet
iedereen al op 3 januari of de scholen open mogen, of alleen noodopvang mogen bieden.
We hopen natuurlijk dat we iedereen ‘gewoon’ weer op school een gelukkig nieuwjaar
mogen wensen.

Dolle donderdag
Donderdag 16 december vond de 2e Dolle Donderdag plaats.
Het was weer en enorm succes. Hoeveel geld er exact is
opgehaald delen we na de vakantie. Hartelijk dank voor jullie
bijdrage! De mystery prizes kunnen ook na de vakantie
afgehaald worden. Verdere info daarover volgt nog.

Docenten uitdaging
Interact

Redactie: Henny Scheffers
hscheffers@merewade.nl

De docentenuitdaging kon helaas niet afgemaakt worden. We vonden wel dat er genoeg
geld was ingezameld om onze docenten toch een kerstnummer te laten zingen, dus check
de opname ….. https://youtu.be/xoyfp4R46QY
Fijne kerstdagen, Interact Gorinchem

Fortes Lyceum

Wijdschildlaan 4
4207 EA Gorinchem
T: 0183-65 68 68
W: www.forteslyceum.nl

Ouderraad Fortes Lyceum:
ouderraad@forteslyceum.nl
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