
Geachte ouder(s)/verzorger(s), 
  
Gisteren kwam de regering met nieuwe maatregelen; al onze lessen, toetsen, stages en overige 
activiteiten zijn tot en met 6 april van de baan. We blijven ontwikkelingen goed volgen en zullen u 
voortdurend informeren via de mail en via onze website. 
  
De belangrijkste maatregel van gisteren: leerlingen komen niet naar school. Welkom zijn kinderen 
van ouders in cruciale sectoren, bijvoorbeeld in de gezondheidszorg of bij hulpdiensten. Vandaag 
ging het om een te verwaarlozen aantal leerlingen. Mogelijk verandert dit; onze deuren blijven open. 
We vinden het prettig als u vooraf kenbaar maakt dat uw zoon/dochter voor opvang naar school 
komt. Bel 0492 - 792020 of stuur een e-mail naar n.lenssen@omosghelmond.nl.    
  
Leerlingen: lees je e-mail 
Alle leerlingen kunnen hun e-mail thuis openen via Office 365. Wij vragen leerlingen om dit vanaf nu 
met enige regelmaat te doen: e-mail-verkeer is belangrijk in deze weken waarin we elkaar niet zien 
op school. Hoe het werkt? Open de bijlage: E-mail via Office 365. 
  
Onderwijs op afstand 
De dag begon vandaag met nieuwe overleggen van directie, afdelingsleiders en het crisisteam. 
Vandaag is het gros van ons personeel op school aanwezig geweest. In de verschillende secties is 
nagedacht over de komende weken. Hoe kunnen we onze lessen zo goed mogelijk door laten gaan 
op afstand? Hoe gaan we technische en praktische uitdagingen te lijf? Morgen gaan we hiermee 
verder en zo snel mogelijk krijgen leerlingen en ouders te horen hoe we dit gaan aanpakken. 
Examenkandidaten geven we prioriteit, maar ook over alle andere klassen denken we na. Wordt 
vervolgd. 
  
Het leeghalen van de kluisjes 
Mogelijk heeft uw zoon/dochter op school nog spullen in zijn/haar kluisje liggen; denk aan boeken, 
lesmateriaal en gymkleding. Wij vragen iedereen om de kluisjes leeg te halen. Zie bijlage voor de 
planning om je spullen op te halen op school: Overzicht ophalen leermiddelen leerjaar 1/2 en leerjaar 
3/4. 
  
Morgenmiddag wordt een mail aan de leerlingen en ouders verzonden met informatie over de wijze 
waarop we de leerstof aan gaan bieden. Later deze week zult u geïnformeerd. worden over de 
voortgang van de examens en stages. 
  
Vragen? 
Wij kunnen ons goed voorstellen dat u vragen heeft. U kunt ons bereiken via de normale 
contactgegevens; ze staan op onze website, op de pagina Contact. Op onze pagina over het Corona-
virus publiceren we voortdurend ontwikkelingen. 
  
Met vriendelijke groet, 
  
Rob Aarts 
directeur 
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