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Datum:  15 april 2020 

Onderwerp: Nieuwsbrief 

 

Beste ouder(s), verzorger(s), 
 
Zaterdag 18 april a.s. is de eerste dag van de meivakantie. Deze keer een bijzondere 

vakantie,  De maatregelen in verband met het Coronavirus gaan nog door. We stoppen 

in de vakantie wel met de online -lessen vanuit de school. De contacten met de 

leerlingen worden in deze periode verminderd. 

Mocht u in de vakantie tegen grote problemen aanlopen dan kunt u contact opnemen 

met de teamleider van uw zoon/dochter. 

Als u de teamleider niet kunt bereiken, dan mag u contact opnemen met mij  

(06-41510017). 

 

We hopen natuurlijk dat het lukt om met elkaar de vakantie rustig door te komen. 

Het is niet altijd haalbaar voor jongeren om op normale tijden online te zijn. Sommigen 

zijn tot laat in de nacht nog bezig met hun telefoon of computer. De nachtrust wordt 

dan ernstig verstoord. Onze schoolartsen hebben daar al eerder een bericht over 

geschreven. Hierin staan tips die helpend kunnen zijn. Dit kunt u op de website 

nogmaals lezen. 

Na de vakantie gaan we verder met het online lesgeven volgens de afspraken die we 

hebben gemaakt. We hopen dat we voor de grote vakantie ook weer op school les 

mogen geven. We missen "het gewone leven " ontzettend. 

 

Het is voor u een grote opgave om al die tijd zo dicht op elkaar te zijn met de kinderen 

en ze te ondersteunen bij hun schoolwerk. Wij hebben daar bijzonder veel respect 

voor. Met elkaar volhouden en er zijn voor elkaar is heel belangrijk. 

Veel succes daarbij en veel gezondheid voor u en alle mensen in uw omgeving. 

Op woensdag 6 mei gaan we verder met de schoolprogramma's online. 

 
 

Met vriendelijke groet, 

 

C. Tetteroo  

Regiodirecteur VierTaal College Amsterdam 


