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Aan: 

Alle ouders/verzorgers en leerlingen 

 

 

 

Castricum, 20 april 2020 

 

 

 

Beste ouders /verzorgers en leerlingen, 

 

Op dinsdag 21 april komt de overheid met eventuele aanpassingen op de maatregelen rondom het 

Coronavirus. Afhankelijk van deze berichtgeving zal het Bonhoeffercollege na de meivakantie 

besluiten hoe we eventuele aanpassingen zo goed mogelijk kunnen benutten voor de voortgang van 

het onderwijs. Daarbij blijft de veiligheid van de leerlingen en medewerkers voorop staan.  

 

Voorafgaand aan de aankondigingen van 21 april, is door de overheid aan de scholen gevraagd om 

alvast na te denken over het gedeeltelijk opengaan van de scholen. Wij hebben besloten dat we tot  

1 juni het onderwijs op afstand continueren in de vorm zoals dit nu gebeurt. Tot die datum 

onderzoeken we de mogelijkheden om gefaseerd open te kunnen gaan. We denken dan bijvoorbeeld 

aan de mogelijkheid om kleine groepen leerlingen op school te kunnen ontvangen. Het tempo waarin 

we gefaseerd open zullen gaan, hangt af van de besluiten van de overheid. We houden er ook 

rekening mee dat er nog bepaalde maatregelen in het nieuwe schooljaar van kracht kunnen zijn. 

 

Meivakantie 

Tijdens de meivakantie van 22 april t/m 5 mei zijn er geen lessen op afstand. Alle leerlingen en 

medewerkers kunnen gaan genieten van een welverdiende vakantie. 

 

Het onderwijs na de meivakantie 

In ieder geval zal het onderwijs op afstand in de huidige vorm tot 1 juni worden gecontinueerd. Voor 

1 juni worden jullie geïnformeerd over de eventuele mogelijkheid om kleine groepen op school te 

kunnen ontvangen en hoe dat wordt vormgegeven.  

 

Voor nu bedank ik alle leerlingen, ouders en medewerkers voor de geweldige manier waarop het 

onderwijs op afstand wordt vormgegeven en opgepakt. Een heel fijne meivakantie toegewenst!  

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Marga Nievelstein 

Rector 

 


