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Het is een rare tijd. Daarom dit keer geen normale nieuwsbrief . Maar een bedankje aan
iedereen voor de geweldige inzet van de afgelopen weken. In de eerste plaats aan de
leerlingen die natuurlijk niet naar school konden komen en maar gewoon even van thuis uit
hun schoolwerk moesten oppakken. Dat was natuurlijk wennen. Maar ze hebben dat
geweldig gedaan.
In de tweede plaats een bedankje voor alle ouders/ verzorgers die zo maar even hun kind
van goed thuis onderwijs moesten voorzien. Ook zij hebben dat geweldig opgepakt. Er komt
soms heel wat bij kijken om die lieve kinderen aan het werk te krijgen en te houden.
In de derde plaats een bedankje voor alle docenten die hard hebben gewerkt om alle
thuisonderwijs mogelijk te maken. Zij hebben dat binnen zeer korte tijd gedaan. Soms met
vallen en opstaan maar het is toch maar mooi gelukt, al hebben ze natuurlijk liever dat ze
gewoon op school les kunnen geven.
Wat de afgelopen tijd opviel was dat de leerlingen het thuisonderwijs heel goed hebben
opgepakt en het echt niet hebben ervaren als een extra vakantie. Want het was soms hard
werken. Een groot compliment daarvoor. Met name bij de leerlingen uit klas 4 werd het
geduld extra op de proef gesteld. Er komt geen centraal examen en het succesvol afronden
van het schoolexamen bepaalt uiteindelijk of je geslaagd bent of niet. Het schoolexamen
werd eerst wel en toen weer niet op school afgenomen. Uiteindelijk moest dat digitaal op
afstand gebeuren. Een groot compliment ook voor deze leerlingen want ze hebben dat
geweldig goed opgepakt.
En nu is het even tijd voor ontspanning. In de meivakantie horen we hoe we na de vakantie
weer verdergaan. Houd vanaf 22 april de mail goed in de gaten.
Het hele team van de Walewyc-mavo wenst iedereen een heel prettige vakantie in de hoop
dat we elkaar na de vakantie weer op school kunnen begroeten.

