Aan de leerlingen en hun ouders van de niet-(voor)examenklassen
Vleuten, 15 december 2020

Beste leerling, beste ouder/verzorger,
Hoe gaat het met jou? We merkten dat jullie gisteren door de berichten over een lockdown
tot half januari 2021 best onrustig werden en eerlijk gezegd wij ook. Gisteravond werden de
maatregelen voor het onderwijs gelukkig duidelijker. De toespraak van onze ministerpresident Mark Rutte en de informatie die we daarna ontvingen via rijksoverheid en andere
bronnen hielpen daarbij.
Tot de kerstvakantie zien de dagen er voor jou als volgt uit:
•
•
•

Woensdag 16 december online les volgens het rooster zoals dat in Magister staat
Donderdag 17 december online les volgens het rooster zoals dat in Magister staat
Vrijdag 18 december lesvrije dag (volgens de jaaragenda, zie ook de agenda op de
website)

Je ontvangt morgen een planning voor de twee weken na de kerstvakantie. We willen
vandaag graag met de domeinbeheerders en experts overleggen hoe we voor jouw klas de
maand januari van het nieuwe jaar gaan inrichten.
Afwezigheid en andere zaken
Voor leerlingen die door omstandigheden thuis niet aan de slag kunnen voor school hebben
we net als voorgaande periodes van online onderwijs een speciaal domein ingericht.
Aanmelden hiervoor gaat via je mentor.
Als je ziek bent, naar de tandarts of dokter moet, of iets van die aard, kunnen je ouders dat
melden via de mail (verzuim@amadeuslyceum.nl). Bij bezoek aan tandarts of dokter graag
meteen erbij vermelden welke tijd je niet bij de lessen zult zijn. Als je ziek bent is het
belangrijk dat je ouders ook meteen in de mail aangeven of je wel in staat bent om online de
lessen te volgen. Dan zorgen wij ervoor dat het goed in magister komt te staan en dat de
registratie voor leerplicht goed verloopt.
Tot morgen, houd je mail goed in de gaten en blijf gezond!
Namens team Amadeus Lyceum,
Anita Swenneker
rector

