
Nieuwegein, 23 maart 2020       

 

Betreft: memo 5 met informatie en maatregelen n.a.v. coronavirus  
   

Beste leerlingen, beste ouders/verzorgers, 

Een nieuwe schoolweek in deze spannende tijd is gestart. Het is fijn dat wij voornamelijk positieve signalen van jullie ontvangen over 
de manier waarop onze school het onderwijs organiseert. We doen ons best iedereen te informeren en tevreden te stellen en daar 
waar mogelijk maatwerk te leveren. Desondanks ontstaat er wel eens een probleem. Wij hopen op jullie vertrouwen te kunnen 
rekenen als wij zeggen alles te doen wat in deze omstandigheden in ons vermogen ligt. 
 
Info voor examenleerlingen 
De start van toetsweek voor examenleerlingen is rustig verlopen. De leefregels worden goed opgevolgd. Wij hopen dat alle 

leerlingen zich goed hebben kunnen concentreren op de toets(en) en vol vertrouwen uitkijken naar de rest van de toetsdagen.  

Aan de leerlingen die twee toetsen op een dag hebben, vragen we ook in de ‘pauze’ de coronaleefregels in de aula, hal en 

schoolplein goed na te komen. Relevant nieuws voor examenleerlingen over vervolgopleidingen: https://www.nvs-nvl.nl/nieuws/26-

nieuws/2466-lob-in-coronatijden 

Info voor alle leerlingen 
GGD-filmpje ‘Corona, no joke’ al gezien? Een to-the-point uitleg over social distancing; wat kan je nu nog wel en niet doen? Check:  

 https://www.instagram.com/jouwggd.nl  

 https://www.facebook.com/jouwggd/videos/549695612329440/  
 

Doen jullie al mee aan de OC beweegchallenge? Trek je sportschoenen aan en sprint op Instagram naar: 
@oosterlichtnieuwegeinsport. Onze gymleraren dagen ook OCV-leerlingen uit. En heel sportief dat er ook al ouders/verzorgers 
meedoen!  
 
Onze OCN-brugklassers schrijven voor het vak levensbeschouwing een brief aan ouderen in een verpleeghuis die nu geen bezoek 
mogen ontvangen. Leraar mw. Van der Meij zorgt ervoor dat deze brieven ook daadwerkelijk terecht komen bij het verpleeghuis in 
Tiel waar zij ook werkt. Zit jij niet in de brugklas of op het OCN, maar wil je ook meedoen? Dat kan! Leuk juist! In de bijlage vind je de 
opdracht.  
 
Ook Anne van der Linden uit 6 vwo, die een bijbaan heeft in zorgspectrum De Geinsche Hof in Nieuwegein, heeft eenzelfde soort 
initiatief genomen. Zij vraagt alle OC-leerlingen een kaartje te schrijven/maken voor de mensen daar en stuurt jullie kaartjes dan 
door. Zit je in de examenklas en in de toetsweek op het OCN, geef je brief of kaartje af bij de Receptie naast De Beer. Alle andere 
leerlingen kunnen de brief of het kaartje gratis (en dus zonder postzegel) kunnen opsturen naar: 
 
Oosterlicht College,  
T.a.v. de Receptie 
Antwoordnummer 2585 
3430 VB Nieuwegein  
 
Communicatie 

Wij laten jullie tot slot weten dat we niet meer iedere dag een memo naar jullie versturen, maar alleen dan wanneer de situatie 

daarom vraagt.  

 

Succes! 

Met je huiswerk, de lessen op afstand, de beweegchallenge en het schrijven van brieven of kaartjes voor ouderen. Ook de 

ouders/verzorgers wensen wij succes met alles wat er nu thuis en op het werk op hun afkomt. En ben je examenleerling,  

succes met de toetsweek! 

 

Namens de schoolleiding, 

W. Abrahamse,  

rector 
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