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Datum :  14 oktober 2022 

Onderwerp :  mededelingen november 

Aan :  alle ouders en leerlingen 

 

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

 

We hebben een week achter de rug met geweldige reizen. Het is voor heel veel leerlingen weer een 

onvergetelijke ervaring geworden. De pareltjes van je tijd op de middelbare school. Het is mooi dat we dit 

weer aan onze leerlingen hebben kunnen meegeven. 

 

Mededelingen: 

1) Covid fase 2: De regering heeft aangegeven dat we in Covid fase 2 zitten op dit moment. Dat betekent 

weinig anders dan dat er extra aandacht is voor de kwetsbare leerling en collega. In de bijlage vindt u 

de fases en de bijbehorende maatregelen. Dit is een beknopte versie van het plan. Er zijn nog steeds 

zelftesten beschikbaar voor leerlingen, af te halen bij de receptie. Mocht u zich zorgen maken, dan 

kunt u uiteraard in gesprek gaan met de leerlingcoördinator van uw kind. 

2) Activeren CJP: De leerlingen hebben vandaag een mail van ontvangen met het verzoek om hun CJP-

pas te activeren. De mentoren zullen dit komende week klassikaal oppakken. Leerlingen hoeven de 

pas nu dus nog niet zelf te activeren; het is ook geen probleem als ze dit al wel hebben gedaan. Ik 

wens iedereen daarmee alvast veel cultureel genieten in de herfstvakantie. 

3) Ontbijt op school: Het is niet voor iedereen even gemakkelijk in deze tijden van hoge inflatie en dure 

energierekeningen. We willen als school ons steentje bijdragen en solidair zijn met al onze leerlingen. 

Daarom starten we na de herfstvakantie en test met het aanbieden van ontbijt op school tussen 7.45 

en 8.00 uur. We hopen hiermee iets te kunnen betekenen. Afhankelijk van het enthousiasme om 

hieraan deel te nemen bepalen we hoe we na de kerstvakantie hiermee verder gaan. 

4) Voortgang gebouw: We hopen dat het gebouw na de herfstvakantie echt zo goed als af is. Zodra de 

fietsenstalling voor leerlingen af is willen we die gaan verplaatsen naar ons eigen terrein. Jullie worden 

daar komende week van op de hoogte gehouden. Na de herfstvakantie zal het Van Maerlantlyceum 

haar intrek nemen in het gebouw aan de Von Flotowlaan. Dan kan daar dus niet meer geparkeerd 

worden. We spreken met elkaar af dat we ons niet bemoeien met de leerlingen van de andere school! 

5) Roosterwijzigingen: Per 1 december veranderen een aantal zaken bij het personeel. We proberen dit 

te realiseren met zo min mogelijk roosterwijzigingen, maar het zou kunnen dat dit niet anders lukt dan 

met een nieuw rooster voor de bovenbouw. We houden jullie hiervan op de hoogte. 

Voor iedereen alvast een hele goed herfstvakantie gewenst! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Loes Corbeij-Bergman 

Rector Huygens Lyceum 

https://www.bing.com/ck/a?!&&p=48359953972076a4JmltdHM9MTY2NTcwNTYwMCZpZ3VpZD0yYzliY2IxZi0zOTQ3LTY1YTMtMDA1Yy1kOTBkMzhlZDY0NWYmaW5zaWQ9NTE4MA&ptn=3&hsh=3&fclid=2c9bcb1f-3947-65a3-005c-d90d38ed645f&psq=van+maerlant+eindhoven&u=a1aHR0cHM6Ly92YW5tYWVybGFudGx5Y2V1bS5ubC8&ntb=1
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