
 
 
 
Aan alle ouders en leerlingen 
 
 
 
 
Datum: 30 april 2021 
Betreft: enkele mededelingen 
 
 
 
Beste leerlingen en ouders, 
 
Er was deze week plezier, enthousiasme en gezelligheid in de school. De mentoren hadden samen met 
hun leerlingen een buitenlesactiviteit. Samen lasergamen in de dependance, in een plastic bubbelbal 
buiten voetballen. En dan ook nog poffertjes eten. We waren er aan toe. En het was een succes. Voor 
wat sfeerbeelden, klik hier. 
 
En nu toch nog op de valreep, voordat we aan een welverdiende meivakantie beginnen, ook nog 
enkele mededelingen. 

Rooster 
Ook na de meivakantie zal er een wisselrooster zijn waarbij leerlingen op school en online les krijgen. 
Het schema daarvan is hieronder te vinden. Mocht het zo zijn dat de 1,5 meter regel komt te vervallen 
of er andere regels gaan gelden voor het voortgezet onderwijs, dan zullen we leerlingen vaker op 
school kunnen ontvangen.  

Start keuzelessen 
In de laatste 4 lesweken van het schooljaar zullen er vraaggestuurde keuzelessen ingeroosterd gaan 
worden. Na de meivakantie zullen we leerlingen informeren over hoe dat vorm gegeven gaat worden 
en wat er van hen verwacht wordt. 
 
Start Centraal Examen 
Voor examenleerlingen en examinatoren start het CE op 17 mei. Omdat er meerdere tijdvakken zijn 
zal het er anders uitzien dan andere jaren. Alles in school is in gereedheid gebracht om te starten. We 
wensen alle examenkandidaten alvast heel veel succes. 
 
Melden indien positief getest. 
Mocht het zo zijn dat een leerling positief getest wordt in de eerste dagen van de vakantie, en hij/zij 
op school aanwezig is geweest in zijn/haar besmettelijke periode, dan ontvangen wij daar graag een 
bericht van op info@nsg-groenewoud.nl. We zorgen er dan voor dat de ‘overige contacten’ worden 
geïnformeerd. 

Rest ons jullie allemaal een mooie vakantie toe te wensen. Pas goed op elkaar, blijf gezond, en vooral 
rust lekker uit en geniet van de vrijheid. 

 Met vriendelijke groet, 

 Hanneke Arpots, rector 
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