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Datum : 11 december 2020 

Ons kenmerk : SB/COR/gkx 

Onderwerp : weekstand en mededelingen 

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

Voor de tweede week op rij hebben wij geen enkele positief geteste leerling of medewerker. Daar zijn we heel 

blij mee, en daar willen we u en uw kind voor bedanken. Dat betekent dat onze leerlingen en u zich net als ons 

personeel inspannen om de regels na te leven, en we daarmee onze school open en vooral ook veilig kunnen 

houden. Een groot compliment voor ieders bijdrage hieraan. 

 

Zoals u hebt vernomen komt er geen extra week voor of na de kerstvakantie. Dat betekent dat onze 

(les)activiteiten normaal door zullen gaan zoals eerder aangekondigd. Op vrijdag 18 december zijn alle 

leerlingen vrij vanwege het vervallen van de kerstviering, op maandag 4 januari zijn alle leerlingen vrij in 

verband met een studiedag. 

 

Gedurende de kerstvakantie kunt u net als in de herfstvakantie bij noodgevallen het nummer van de school 

bellen, 040-2516221. Mevrouw Van den Akker zal u dan te woord staan en contact opnemen met de 

dienstdoende schoolleider. Deze zal vervolgens met u contact opnemen. 

 

Ook dit jaar nemen we weer deel aan de CJP cultuurkaart. We doen dit ieder jaar omdat we deelname aan 

culturele activiteiten en kennis nemen van cultuur in de breedste zin van het woord voor onze leerlingen een 

belangrijk onderdeel van hun algemene vorming vinden. Door corona zijn er wel een aantal zaken anders. De 

nieuwe accounts kunnen pas vanaf januari worden geactiveerd. Dan ontvangt iedereen een mail hierover met 

instructies. We zullen dan met alle leerlingen klassikaal hun account activeren. 

In de bijlage bij deze brief vindt u nog een oproep voor de informatieavond over pleegzorg. Juist in deze tijd 

loopt het aantal kinderen dat wacht op een plekje in een pleeggezin op. Wij gunnen hen ook een veilige plek 

om op te groeien, net als onze eigen leerlingen. 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Loes Corbeij-Bergman 

Rector Huygens Lyceum 

 

 

 

 


