Castricum, 19 februari 2021

Beste leerlingen, beste ouder(s)/verzorger(s),

Jullie hebben bijna weer een periode van online onderwijs en Corona-maatregelen overwonnen. Als
school zien we dat sommige ouders en leerlingen hier fluitend mee omgaan, maar we zien ook dat
sommige ouders een extra zweetdruppeltje laten en dat er ook leerlingen zijn die worstelen met alles
dat niet meer kan in deze tijd. Namens school wil ik alle ouders bedanken voor jullie inzet en zorg
voor onze leerlingen.
En voor de leerlingen: zorg goed voor jezelf, geef jezelf zowel ruimte om lekker te ontspannen, als
ook om in maart weer geconcentreerd aan school te kunnen werken. Om in de vakantie weer
helemaal op te kunnen laden, zijn er in de regio een hoop leuke activiteiten voor jongeren
georganiseerd. Een overzicht hiervan staat in de flyer in de bijlage.
In de vakantie staat een persconferentie gepland waarin ook mededelingen gedaan worden over het
voortgezet onderwijs. Het is nog niet duidelijk wat dit voor ons gaat betekenen. Als er meer
leerlingen naar school mogen, dan zullen wij dit één week later in gang zetten. We hebben de tijd
nodig om voor te bereiden wat de consequenties voor onze school zijn.
In de week van 1 t/m 5 maart geven we dus online les aan de niet-examenleerlingen. De
examenleerlingen volgen de lessen op school, alsmede de leerlingen met wie is afgesproken dat ze
op school mogen werken.
In de eerste week na de vakantie zit ook een studiemiddag op 4 maart. Op die dag hebben de
leerlingen van het 1e tot en met het 5e uur les.
Tenslotte wil ik een compliment geven aan alle leerlingen die zich iedere dag weer inzetten om
gewoon door te gaan met leren en het beste uit deze tijd te halen.
Namens alle medewerkers van het Bonhoeffercollege wens ik jullie een hele fijne vakantie toe.
Met vriendelijke groet,
Jesse Bos
Conrector
j.bos@bonhoeffer.nl
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Activiteiten voor jongeren
Zien wij jou tijdens een van de activiteiten?

GRATIS
Schrijf je in!

Adrenaline, uithoudingsvermogen,
samenwerken, behendigheid én plezier!
In Castricum, Akersloot, Limmen, Heiloo en Uitgeest
worden er rond de voorjaarsvakantie activiteiten
georganiseerd voor jongeren van 12 t/m 17 jaar.
Heb jij ook weer zin om jouw leeftijdsgenoten te zien?
En om actief bezig te zijn? Dan zijn deze activiteiten
zeker een aanrader!

GRATIS
Schrijf je in!

Panna • Freestyle voetbal clinics • Ledsvoetbal
Reallife Among Us • Lasergamen • Ropeskipping
Kijk wat je bij jou in de buurt kan doen!
Scan de QR-code of klik op de plaats voor data en tijden

Castricum
Akersloot
Limmen

Heiloo

Uitgeest

VRAGEN?
Bel of mail buurtsportcoach Winnie Assendelft
wassendelft@teamsportservice.nl | 0251-25 47 40

Wij volgen de coronarichtlijnen van het RIVM. Aanmelden voor
iedere activiteit is verplicht. Deelname op eigen risico.

