
Geachte ouder(s)/verzorger(s), 
 
gisteren kwam de regering met nieuwe maatregelen; al onze lessen, toetsen, stages en 
overige activiteiten zijn tot en met 6 april van de baan. We blijven ontwikkelingen goed 
volgen en zullen u voortdurend informeren via de mail en via onze website.  
 
De belangrijkste maatregel van gisteren: leerlingen komen niet naar school. Welkom zijn 
kinderen van ouders in cruciale sectoren, bijvoorbeeld in de gezondheidszorg of bij 
hulpdiensten. Vandaag ging het om een te verwaarlozen aantal leerlingen. Mogelijk 
verandert dit; onze deuren blijven open. We vinden het prettig als u vooraf kenbaar maakt 
dat uw zoon/dochter naar school komt. Bel 06-41942646 of stuur een e-mail naar 
m.verhees@omosghelmond.nl.  
 
Leerlingen: lees je e-mail 
Alle leerlingen kunnen hun e-mail thuis openen via Office 365. Wij vragen leerlingen om dit 
vanaf nu met enige regelmaat te doen: e-mail-verkeer is belangrijk in deze weken waarin we 
elkaar niet zien op school. Hoe het werkt? Dat leest u in het document dat u kunt 
downloaden op https://praktijkschoolhelmond.nl/coronavirus/.  
 
Onderwijs op afstand 
De dag begon vandaag met nieuwe overleggen van directie, afdelingsleiders en het 
crisisteam. Vandaag is het gros van ons personeel op school aanwezig geweest. In de 
verschillende secties is nagedacht over de komende weken. Hoe kunnen we onze lessen zo 
goed mogelijk door laten gaan op afstand? Hoe gaan we technische en praktische 
uitdagingen te lijf? Morgen gaan we hiermee verder en zo snel mogelijk krijgen leerlingen en 
ouders te horen hoe we dit gaan aanpakken. Examenkandidaten geven we prioriteit, maar 
ook over alle andere klassen denken we na. Wordt vervolgd. 
 
Ophalen lesmateriaal / leeghalen van de lockers 
Om thuis aan school te kunnen werken vragen we de leerlingen volgens onderstaand rooster 
boeken op te komen halen. Ook maken de leerlingen dan hun locker leeg.  
 
 
Van 9.00 uur tot 10.00 uur: 
Klas 1a in lokaal 1.05 
Klas 1b in lokaal 1.06 
Klas 1/2 in lokaal 1.04 
Entree in lokaal 1.32 
  
Van 10.00 uur tot 11.00 uur 
Klas 2a in lokaal 1.07 
Klas 2b in lokaal 1.07 
Klas 3a in lokaal 0.09 
Klas 3b in lokaal 0.11 
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Van 11.00 uur tot 12.00 uur 
Klas 4a in lokaal 1.05 
Klas 4b in lokaal 1.05 
  
Van 12.00 uur tot 13.00 uur 
Klas 5a in lokaal 1.05 
Klas 5/5v in lokaal 1.34 
Preportaal in lokaal 1.04 (lokaal bij kantoor meneer Frank) 
 
Vragen? 
Wij kunnen ons goed voorstellen dat u vragen heeft. U kunt ons bereiken via de normale 
contactgegevens; ze staan op onze website, op de pagina Contact. Op onze pagina over het 
Corona-virus publiceren we voortdurend ontwikkelingen. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
M. Verhees 
 


