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rooster na de meivakantie – lj. 1&2

Beste leerlingen uit het 1e en 2e leerjaar,
Vanaf 17 mei gaat er een nieuw rooster in. Je krijgt dan drie dagen onlineles en op de twee
praktijkdagen ga je naar school.
Je zult weer met je hele klas les krijgen!
Praktijkvakken
Behalve bij koken en bakken is dat anders. Dan krijg je in groep A of in groep B les. Je blijft in
dezelfde groep zitten als afgelopen weken. De praktijkdocent zet in Magister welke groep die dag
les heeft. De andere groep heeft dan geen les.
De andere lessen
De andere lessen zit je weer bij je klasgenoten. Denk aan de lessen: mentorles, gym, beeldende
vorming, drama, etc. Je mentor maakt tweetallen. Je zult altijd naast dezelfde persoon zitten. Op
deze manier maken we de kans dat mensen besmet raken kleiner. Je moet je ook nog steeds aan
de looprichting, 1,5 meter afstand en de pauze-afspraken houden. Zo zorgen we er samen voor dat
we weer naar school kunnen blijven gaan.
Wie is LYC?
In je rooster zie je ook een mentorles met LYC staan. Je gaat dan een toets maken. Deze toets is
van tevoren door één van je docenten opgegeven. Dit is altijd in lokaal 2.09.
Heb je nog vragen? Dan kun je deze stellen aan je mentor. We wensen je een fijne vakantie en
heel veel succes en plezier als jullie weer op school komen. Tot over een paar weken.
Met vriendelijke groeten,
Hubertus & Berkhoff
Mevr. D. Kuipers, Teamleider onderbouw
info@hubertusberkhoff.vova.nl
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