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Arnhem, 14-12-2020

Beste leerlingen, ouder(s) en verzorger(s),
Vanavond om 19:00 heeft minister-president Rutte een vergaande lockdown aangekondigd.
Dit betekent onder andere dat vanaf aanstaande woensdag de scholen in Nederland
overstappen naar online onderwijs voor de periode tot en met 17 januari. Dit met de reden
om het aantal contacten en verplaatsingen te beperken en zo de corona verspreiding tegen te
gaan. Uiteraard geldt dit ook voor onze school.
Dit betekent het volgende voor de rest van deze schoolweek:
 Dinsdag 15 december (morgen)
Morgen verwachten we alle kinderen nog op school. Dan geven we fysiek onderwijs
volgens het bekende rooster. Wel zullen we morgen bij alle klassen een mentoruur
inplannen om vragen te stellen, te inventariseren wat nodig is en elkaar nog een keer
fysiek te zien voor de kerstvakantie. Voor degenen die geen mentoruur hebben op
dinsdag, zal het 5e uur hiervoor worden ingepland. Het KWT komt hierdoor te vervallen.
Na het laatste lesuur kunnen alle leerlingen hun spullen uit hun kluisje halen.
Leerlingen die niet beschikken over een device en die in de vorige lockdown er een
hebben geleend van school, kunnen nu ook een laptop lenen bij onze collega Stefan
Jansen.


Woensdag 16 december en donderdag 17 december
Op deze dagen stappen we over op online onderwijs en bereiden we onze leerlingen zo
goed mogelijk voor op de periode na de kerstvakantie. We zullen dan werken met een 30
minutenrooster:
Lesuur 1: 8.30-9.00
Lesuur 2: 9.05-9.35
Pauze
Lesuur 3: 9.55-10.25
Lesuur 4:10.30-11.00
Pauze
Lesuur 5: 11.30-12.00
Lesuur 6: 12.05-12.35
KWT en Keuzecursussen worden niet ingeroosterd.
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Vrijdag 18 december
Op vrijdag 18 december schrappen we alle activiteiten. De leerlingen zijn dan vrij.

Inhaaltoetsen
Deze week staan voor een aantal leerlingen de inhaaltoetsen gepland. Deze zullen op dinsdag
(morgen) wel doorgaan volgens planning, maar op woensdag en donderdag alleen voor
examenleerlingen.
Noodopvang
Leerlingen voor wie het echt niet mogelijk is om thuis te werken, mogen na overleg met ons
ondersteuningsteam naar school komen (mits klachtenvrij). Hiervoor kan contact
opgenomen worden met Gerda Reinten (g.reinten@montessoriarnhem.nl) of Angela Daniels
(a.daniels@montessoriarnhem.nl). Vanuit een lokaal volgen zij dan de online lessen.
Examenklassen
Voor examenklassen wordt, net als voor noodopvang, een uitzondering gemaakt door de
minister-president. Het is, in het belang van de examenleerlingen, toegestaan om de keuze te
maken om examenklassen fysiek onderwijs te geven. Deze week volgen onze examenklassen,
net als de andere leerlingen, op woensdag en donderdag online lessen. We onderzoeken de
opties om na de kerstvakantie onze examenleerlingen waar mogelijk fysiek onderwijs op
school te kunnen laten volgen.
In de loop van de week zullen we u verder informeren over de periode na de kerstvakantie tot
en met 17 januari.
Ik hoop u voor nu voldoende geïnformeerd te hebben. Mochten er nog vragen zijn, neem dan
contact op met de mentor van uw zoon/dochter of stuur een mail naar
montessori@montessoriarnhem.nl.
Hartelijke groet,
Sander Luttje, Directeur
Esther Lucassen, afdelingsleider onderbouw
Edit Djini, afdelingsleider mavo
Suzanne de Kleyn, afdelingsleider havo en tweefasen-vwo

