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Geachte ouders/verzorgers, beste leerlingen,
Vanmorgen hebben we het schooljaar geopend met een toespraak over onderwijs in
onzekere tijden, over respectvol met elkaar omgaan, het belang van vaardigheden naast
kennis en attitude. Het docententeam heeft zich voorgesteld. Leerlingen hebben kennis
kunnen maken met de mentor en met elkaar. Ik heb veel vrolijke gezichten gezien, we
hebben er zin in!
Traditioneel hebben wij op de tweede schooldag een uitgebreide kennismaking op het
strand, onze zogenaamde Baaidag op Daaibooi. Vrijdag hadden we daarover nog overleg
met een naaste medewerker van de heer Izzy Gerstenblut en toen leek er geen dringende
reden om deze Baaidag af te gelasten. Het viel niet onder een groot evenement.
Dit weekend is echter bekend geworden dat er nog meer lokale besmettingen zijn geteld
en dat één ervan ook een leerling van een basisschool betreft. Wij begrijpen dat dit ook bij
u voor enige onrust zorgt. Wij willen in ieder geval het zekere voor het onzekere nemen en
hebben daarom besloten om morgen de Baaidag NIET door te laten gaan.
Wij betreuren het ten zeerste dat we deze beslissing hebben moeten nemen. Het is altijd
een bijzonder waardevolle dag, omdat leerlingen elkaar en wij de leerlingen in een
informele setting kunnen ontmoeten en dit draagt bij aan verbondenheid. Wij geloven erin
dat leerlingen contact en verbinding nodig hebben om tot leren te kunnen komen. Nu
zullen de docenten en mentoren nog meer dan anders tijdens de les aandacht besteden
aan deze kennismaking en de groepsdynamiek.
Zodra het zeker is dat het is toegestaan en veilig is om deze Baaidag alsnog te
organiseren, dan zullen wij dat zeker doen. U wordt daarover tijdig geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Mariëtte Zuijdgeest
rector
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