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Nieuwe Corona maatregelen…   

Beste ouders, verzorgers en leerlingen, 
 
Inmiddels heeft iedereen het al op het nieuws gezien. De regering kondigt een harde lockdown aan 
om de verdere verspreiding van het coronavirus in te dammen. Dit betekent dat onze school 
woensdag 16 december aanstaande sluit voor reguliere lessen.  
 
Op 19 januari 2021, als er geen aanvullende maatregelen komen, is de school weer open. Ondanks 
het feit dat het eraan zat te komen toch een domper voor onze leerlingen, docenten en 
medewerkers. We hebben echter ook al veel geleerd van de eerste sluiting en kunnen we de in het 
voorjaar opgedane ervaringen goed gebruiken bij deze tweede lockdown.  
Op dit moment zetten we de puntjes op de i en morgen ontvangen alle ouders en leerlingen het 
volledige plan per leerjaar en leerstroom. We kunnen wel al concreet aangeven wat het voor deze 
week betekent: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wat betekent dit voor deze week: 

 

Woensdag 16 december 

Donderdag 17 december 

Geen preventielessen, de mentor neemt persoonlijk contact op 

met de leerling. 

Donderdag 17 december 

10.00-12.00 uur 

Ophalen boeken voor leerjaar 1&2 

Donderdag 17 december 

12.00-14.00 uur 

Ophalen boeken voor leerjaar 3&4 

Donderdag 17 december 

11.00-13.00 uur 

Ophalen device voor leerlingen die geen eigen laptop/IPad 

hebben. Ophalen dient te gebeuren op locatie Meerssen! De 

leerling MOET zijn leerlingpas tonen. 

Vrijdag 18 december 

10.00-11.00 uur 

Online mentor activiteit 

 

 

Bereikbaarheid school 

Onze school is gewoon bereikbaar. Het ziekmelden, betermelden vindt plaats via de normale weg. 

Beter- en ziekmeldingen via afmeldenvalkenburg@stellamariscollege.nl 

We begrijpen dat deze lockdown veel invloed heeft op de leerlingen. We zullen hier als school zo 

goed mogelijk op inspelen, niet alleen door het verzorgen van zo goed mogelijk afstandsonderwijs, 

maar ook door bereikbaar te zijn voor leerlingen en ouders met vragen en zorgen. We doen ons 

uiterste best om te voorkomen dat er achterstanden ontstaan. We vragen van leerlingen, ouders en 

al onze medewerkers om zich hier maximaal voor in te zetten. Opnieuw onze dank hiervoor.  

Morgen ontvangt u aanvullende  informatie met betrekking tot de lessen  na de kerstvakantie. 

 

Hartelijke groet, 
 
Belinda Westera 

Directeur Stella Maris Valkenburg 
 

 
 


