
 

Aan: ouders/verzorgers en leerlingen van sc Delfland  
 
Betreft: lockdown  
 

Delft, 20 december 2021  
 
Geachte ouders/verzorgers, beste leerlingen,  
 
U ontvangt deze mail in het verlengde van de brief die u gisteren heeft ontvangen naar aanleiding 
van de schoolsluiting.  
 
Ik wil u graag informeren over het verdere verloop van deze week. Daarnaast leg ik ook uit wat er 
gaat gebeuren als de school na de kerstvakantie gesloten blijft.  
 
Leerjaar 1&2 
Deze leerlingen worden op dinsdag 21 december binnen het onderstaand aangegeven tijdslot 
verwacht om hun spullen uit hun kluisjes te halen (neem een grote tas mee!). De rest van de week 
zijn er geen lessen/ activiteiten gepland.  

Klas Lesuur 
1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C 2,3 
1D, 1E, 2D, 2E 4,5 
1F, 1G, 2F, 2G  6,7 

 
Leerjaar 3 
Deze leerlingen worden op dinsdag 21 december binnen het onderstaand aangegeven tijdslot 
verwacht om hun spullen uit hun kluisjes te halen (neem een grote tas mee!). De leerlingen van de 
unit E&O worden op dinsdag 21 december om 10.00 uur op school verwacht om de projecten af te 
ronden.   

Klas Lesuur 
3E, 3H, 3pB, 3z&wB 2,3 
3pKG, 3z&wK, 3z&wG 4,5 

 
Leerjaar 4 
Deze leerlingen hebben tot en met woensdag 22 december de tijd om al hun taken voor het SE2 af te 
ronden en hun stickerkaart vol te krijgen. Als de kaart vol is kunnen ze hem bij hun mentor inleveren. 
Hierna start voor deze leerlingen ook de kerstvakantie. 
 
Zelftesten 
We willen graag nogmaals onderstrepen dat het van groot belang blijft dat de leerlingen zich testen. 
Daarom krijgen alle leerlingen 8 zelftesten mee naar huis. Wij raden alle leerlingen aan zich 2 keer 
per week preventief te testen. Ook tijdens de kerstvakantie! 
  



 

 
Na de vakantie 
De schoolsluiting geldt in ieder geval tot en met 9 januari 2022. Hoe ons onderwijs daarna eruit zal 
zien is op dit moment niet duidelijk. Het kabinet zal hier op 3 januari 2022 een besluit over nemen. 
Het kan zijn dat we 10 januari online onderwijs gaan aanbieden, maar hierover ontvangt  u in de 
kerstvakantie na 3 januari van ons bericht. Dan zal er ook gecommuniceerd worden hoe wij laptops 
ter beschikking gaan stellen, mocht u er zelf niet over beschikken.  

Opvang leerlingen  
Mocht u werkzaam zijn in een cruciaal beroep, dan bieden wij de mogelijkheid om uw zoon of 
dochter op te vangen. Mocht dit nodig zijn, dan verzoek ik u contact op te nemen met de receptie.  

Als u nog vragen heeft over dit bericht, kunt u contact opnemen met de unitleider van uw 
zoon/dochter. 

Met vriendelijke groet, 
 
Namens het personeel van sc Delfland, 
 
Iwan Jonkman, directeur  


