School voor bovenbouw
havo, atheneum, gymnasium

Adres
Telefoon
E-mail
Web

Het Vlier 1, 7414 AR Deventer
0570 504620
info.hetvlier@ettyhillesumlyceum.nl
www.ettyhillesumlyceum.nl/hetvlier

Aan de leerlingen van Het Vlier en
hun ouders/verzorgers
Deventer, 30 maart 2020
Betreft: corona update 18

Beste leerlingen, geachte ouders/verzorgers,
Morgen is het voor iedereen een spannende dag: het kabinet doet ongetwijfeld een mededeling over
het al dan niet verlengen van de sluiting van de scholen. Daarna zal ongetwijfeld besluitvorming door
het College van Bestuur van de Stichting Carmel College plaatsvinden. Het is verstandig rekening te
houden met verschillende scenario’s. Een daarvan is dat de scholen langdurig dicht zullen blijven.
Bereikbaarheid van de school
Met ingang van maandag 30 maart is de school beperkt telefonisch bereikbaar. Dit in verband met het
verder doorzetten van maatregelen tegen het coronavirus. De administratie neemt de telefoon op van
08.00 uur tot 12.30 uur. Daarna kunnen berichten gestuurd worden naar
admhetvlier@ettyhillesumlyceum.nl. Het gebouw is gesloten voor leerlingen en hun ouders/verzorgers,
leerlingen van ouders met vitale beroepen uitgezonderd.
Leerlingen die boeken en schriften uit hun kluisje willen halen
Leerlingen die boeken uit hun kluis willen halen, kunnen op afspraak ’s morgens op school terecht, mits
zij RIVM-proof zijn.
Sprint
De leerlingen die op school met het programma Sprint werken en die dit programma niet thuis hebben,
kunnen via onderstaande link een demoversie voor 60 dagen aanvragen. Zij kunnen dan thuis Sprint in
Word en voor Pdf-bestanden gebruiken.
https://www.sprintplus.be/nl
Berichtgeving in De Stentor
Op de site van De Stentor van zaterdag sprak een leerling de verwachting uit dat de toetsweek op 14
april begint. Dat is een misverstand. Eerder hebben we geschreven dat de verwachting is dat vanaf 14
april weer toetsen kunnen worden afgenomen. Ook hierin zullen we de berichtgeving van morgen af
moeten wachten.
Verder
Morgen of anders woensdag hopen we jullie meer te kunnen vertellen.
Met vriendelijke groet,

A. Jansen,
directeur Het Vlier
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