
Hoogeveen,  24 april 2020 

Aan alle leerlingen en ouders van RSG Wolfsbos 

Betreft: Coronavirus  

 

Beste leerlingen en ouders,  

Vandaag sluiten we een periode van 6 weken ‘onderwijs in Corona-tijd’ af.  Een turbulente tijd, waarin 

we op een heel nieuwe manier zijn gaan samenwerken aan onderwijs op afstand. Tijd voor een 

welverdiende vakantie. Die begint morgen en loopt door tot en met dinsdag 5 mei.  

Afgelopen dinsdag werd duidelijk dat we ook na de meivakantie in ieder geval nog een aantal weken 

onder dezelfde condities zullen doorgaan. Ons motto ‘We zien elkaar’ kunnen we de komende tijd 

helaas nog niet weer in praktijk brengen.  

De locaties van Wolfsbos zullen na de meivakantie alleen open zijn voor het afnemen van de laatste 

schoolexamens van de examenleerlingen, uiteraard conform de richtlijnen van het RIVM. Daarover zijn 

alle leerlingen door de teamleiders geïnformeerd.  

Namens ons allemaal wens ik alle eindexamenleerlingen heel veel succes bij (het voorbereiden op) deze 

laatste stap naar een waardevol diploma! 

Hoe het onderwijs er vanaf 1 juni uit gaat zien; daar wordt op dit moment in alle scholen in ons land en 

dus ook in RSG Wolfsbos stevig over nagedacht.  

Eén ding is zeker: van ‘gewoon’ weer oppakken van het onderwijs in de scholen zal geen sprake zijn. We 

zullen daarom in ieder geval doorgaan met het nu ingerichte onderwijs op afstand. Wat er aanvullend 

wel/niet mogelijk is  in die periode van 5 weken (van 1 juni tot de zomervakantie)  daarover zullen de 

teamleiders van de verschillende locaties en opleidingen u en jullie berichten.  

Hieronder is een poster opgenomen voor alle leerlingen. Een poster die door leerlingen is gemaakt. Hij is 

bedoeld om jullie allemaal een hart onder de riem te steken. Daarin wordt ook een tip gegeven hoe je, 

als je daar behoefte aan hebt in de vakantie, even met iemand kunt praten of chatten. Vanzelfsprekend 

zijn wij (vakdocenten, coaches, mentoren, teamleiders en alle andere medewerkers van RSG Wolfsbos) 

er weer voor jullie na de vakantie! Namens hen wens ik u/jullie een ontspannen en fijne meivakantie! 

Alle eerder verzonden brieven zijn terug te lezen op onze website. Voor aanvullende vragen is als altijd 

ons mailadres: info@wolfsbos.nl  

Vriendelijke groet,  

Ilse Top, 

directeur bestuurder 
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