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17 april 2020 

 Inhoud: 
1. Nieuws over Gerrit van Erp, onze conciërge 
2. De situatie na 28 april 
3. Vakantie 

 
 
1. Nieuw over Gerrit van Erp, onze conciërge 
 Het gaat op dit moment erg slecht met Gerrit. Samen met zijn familie en de artsen vecht Gerrit voor zijn leven. Deze 

situatie is nu al drie weken aan de hand en wordt steeds zorgwekkender. De situatie moet de komende dagen gaan 

verbeteren. Wij maken ons allemaal grote zorgen of dit wel goed zal gaan. Ieder sprankje hoop is er een en onze gedachten 

zijn bij Gerrit en zijn familie. Laten we hopen dat Gerrit de kracht heeft om deze strijd te winnen. 

 

Alle kaartjes en berichtjes die de familie heeft ontvangen worden zeer gewaardeerd. Je kan nog altijd een kaartje naar 

school sturen voor Gerrit. Wij zorgen dan dat het op de goede plek terecht komt. 

 

2. De situatie na 28 april 
Op 21 april maakt onze minister-president bekend welke maatregelen genomen worden vanaf 28 april. Dat kan voor onze 

school 3 kanten op gaan: de school gaat open, de school gaat gedeeltelijk open of de school blijft dicht. Zodra wij weten wat 

het wordt nemen wij passende actie om er voor te zorgen dat het onderwijs (deels) wordt vervolgd. 

Op dit moment weten we dus nog niet wat het voor onze school gaat betekenen. U wordt door ons geïnformeerd zodra wij 

meer weten. Maandag 4 mei is een studiedag. Die studiedag gebruiken we om afspraken te maken en voorbereidingen te 

treffen voor  de dagen of weken daarna.

 

 3. Vakantie 
Vanaf maandag 20 april tot en met vrijdag 1 mei is het vakantie. Iedereen een fijne vakantie gewenst en hopelijk zien we 

elkaar weer snel daarna. Vanwege de geplande studiedag op 4 mei zullen onze docenten vanaf 6 mei weer in contact zijn 

met jullie. 
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