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Nieuws:
Weer naar school
Afgelopen woensdag hebben jullie in de persconferentie kunnen horen dat we na de
zomervakantie weer naar school mogen. Dat is veel sneller dan verwacht.
Restricties zijn:
- docenten moeten wel 1,5m afstand van leerlingen houden, leerlingen onderling niet.
- waar mogelijk moeten er gespreide pauzes plaatsvinden.
- leerlingen met klachten of die in een risicogroep zitten blijven thuis.
We hebben ook nog veel onduidelijkheden, maar hopen dat het protocol van de VO-raad, dat
binnenkort verschijnt, uitsluitsel kan geven.
We weten bijvoorbeeld nog niet:
- hoe we moeten omgaan met uitstapjes/meerdaagse schoolkampen, enz.
- welke regels er gaan gelden voor LO (binnen, buiten, aantallen, enz.)
Omdat we hopen er volgende week meer over te kunnen vertellen, verschijnt er donderdag
(onze laatste werkdag op school) nog één Paarse Noot, als er tenminste iets te melden is.
Anders is dit de laatste.
Sponsorloop
Gisteren hadden we de sportdag voor alle leerlingen van leerjaar 1 t/m 3.
Vanwege de warmte hadden we de tijden vervroegd, daardoor was het voor de leerlingen
goed vol te houden. De opbrengst voor de voedselbank is op dit moment zo’n €3000,-!
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Rooster:
Voor de rapportuitreiking volgen we dit schema op dinsdag 30 juni:
1A
1
9.00 uur - 9.45 uur
1B
Suite 4
1C
7
10.15 uur – 11.00 uur

2E
2D
2C

18
9
5

11.30 uur- 12.15 uur

2B
2A

Suite 4
1

13.30 – 14.00 uur

3A
3B

1
Suite 4

14.00 UUR - BBQ VOOR 3A, 3B, 3C EN 3D
15.00 uur rapport uitdelen
3C
18
3D
5

Diploma-uitreiking
Er komen van leerlingen vragen of we, gezien de nieuwe regels van het RIVM per 1 juli, ook
meer dan twee gasten per examen leerling kunnen toestaan tijdens de diploma-uitreiking.
Helaas is dat organisatorisch niet mogelijk.
We zullen wel zorgen voor een livestream, dit is de url: https://youtu.be/kUMbFr-Hh2E
Als we elkaar voor de vakantie niet meer spreken wenst het team van het Dr. Nassau
College Aa en Hunze alle leerlingen en ouders een fijne vakantie toe!
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