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Aan de leerlingen van 4 havo en 4 en 5 vwo en
hun ouder(s)/verzorger(s)

Deventer, 29 mei 2020

Betreft: corona update 31

Beste leerlingen, geachte ouder(s)/verzorger(s),
Het is bijna zover, we gaan elkaar binnenkort weer ontmoeten! De school ziet er anders uit: er zijn
looproutes en overal zijn verkeersborden te vinden. In deze update lees je o.a. meer over de opstart van
de school.
Weer naar school
Na het pinksterweekend mogen we dan eindelijk weer naar school! Zoals je weet, beginnen we met alle
klassen op 2 juni met een mentorbijeenkomst. Je mentor heeft je laten weten wanneer je verwacht
wordt. Vanaf 3 juni start de toetsweek voor alle klassen. Het rooster van de toetsweek vind je ook in
Zermelo.
Sportactiviteiten voor alle leerlingen
Na de toetsweek zullen er op 11 en 12 juni per klas sportactiviteiten georganiseerd worden. Je kunt op
die dagen vanwege de RIVM-regels geen gebruik maken van de kleedkamers. Kom dus in sportkleding
naar school. Het rooster is bijgevoegd.
De routes binnen de school
De conciërges hebben d.m.v. het aanbrengen van lijnen en ophangen van signaalborden zo goed
mogelijk eenrichtingsverkeer binnen de school en de fietsenstallingen georganiseerd. We vragen je voor
je eigen veiligheid en die van anderen de aanwijzingen op te volgen, ook al betekent dat dat je soms een
stukje moet omlopen. Op hoofdlijnen gaat het om het volgende:
1. De looprichtingen zijn zoveel mogelijk aangegeven aan de plafonds.
2. Overschrijd geen gele lijnen, behalve voor toiletbezoek.
3. In de trappenhuizen geldt eenrichtingsverkeer.
Trappenhuizen naast de conciërgekamer en direct links van de leerlingeningang: naar boven.
Trappenhuizen naast de receptie en bij het decanaat: naar beneden.
4. In de omlopen bij de lokalen in leertoren 1 (waar de mediatheek is) is eenrichtingsverkeer met
de klok mee.
5. In de omlopen in leertoren twee (waar de kunstvakken zich bevinden) eenrichtingsverkeer
tegen de klok in.
6. De brede gangen zijn met tape verdeeld in twee stroken. Zo is tweerichtingsverkeer mogelijk.
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7. De smalle gang naar A11 en het EP: tweerichtingsverkeer, rechts houden met gezond verstand,
geef elkaar de ruimte.
8. De smalle gang in de B-kantine naar de gymzalen en collegezaal heeft tweerichtingsverkeer,
rechtshouden met gezond verstand en geef elkaar de ruimte.
9. Het trappenhuis naar de gymzalen en de collegezaal heeft tweerichtingsverkeer. Als je rechts
houdt, is het voor iedereen veilig.
10. Zaal 1: via de kleedkamers van 1 naar binnen, via de kleedkamers van 2 naar buiten.
11. Zaal 2: via de kleedkamers van 1 naar binnen, via de kleedkamers van 2 naar buiten.
12. Zaal 3: via de kleedkamers van 3 naar binnen, via de kleedkamers van 4 naar buiten.
13. Zaal 4/collegezaal: helemaal naar boven in het trappenhuis. De brede gang naar zaal 4 heeft
tweerichtingsverkeer. Als je rechts houdt, is het voor iedereen veilig.
14. Mediatheek: naar binnen via de hoofdingang, naar buiten via de uitgang bij het kopieerapparaat
15. Fietsenstallingen: 4 en 5 vwo gebruiken de voorste stalling, 4 havo de achterste.
16. Stal je fiets niet bij de afzettingen en gun elkaar de ruimte bij het binnenkomen en verlaten van
de stalling.
17. Voor alles: gebruik je gezond verstand en kom met tips als het beter kan.
Bij ontruiming van het gebouw vervallen alle regels en kies je de dichtstbij gelegen (nood)uitgang.
We wensen je een mooi pinksterweekend toe en hopen je op 2 juni weer te mogen begroeten!
Daarna veel succes gewenst met je toetsweek.

Met vriendelijke groet,

A. Jansen,
directeur Het Vlier
Bijlage 1: rooster sportactiviteiten op 11 en 12 juni
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Indeling sportactiviteit LO donderdag 11 + vrijdag 12 juni 2020
DONDERDAG 11 JUNI

VRIJDAG 12 JUNI

8.15-9.55 uur 10.15-11.55 uur

12.25-14.05 uur

14.25-16.05 uur

5VA
5VB
5VC
5VD

4HG
4HI
4HJ
4HP

4HK
4HL
4HM
4HN

8.15-9.55 uur 10.15-11.55 uur

12.25-14.05 uur

14.25-16.05 uur

4VG
4VH
4VA
4VB

4HA
4HB
4HC

4HD
4HE
4HF

5VE
5VF
5VG
5VH

4VC
4VD
4VE
4VF

