
             

UPDATE CORONA  

 

Hoogeveen, 15 december 2020 

 

 

Beste leerlingen, ouder(s) en verzorger(s) van RSG Wolfsbos, 

Gisteravond heeft premier Mark Rutte een harde lockdown afgekondigd om de verspreiding van het 

coronavirus onder controle te krijgen. Nederland gaat voor een periode van 5 weken op slot om het 

aantal contacten tot een minimum te beperken. Dit raakt ons allemaal diep …. 

 

Onderwijs op afstand vanaf 16 december 2020 

Voor het onderwijs geldt dat vanaf woensdag 16 december wordt overgegaan op volledig online 

onderwijs (voor uitzonderingen zie onderstaand). De afgelopen maanden is er door de docenten van 

RSG Wolfsbos hard gewerkt om het online onderwijs verder te optimaliseren. We zijn er helemaal 

klaar voor om onze leerlingen de komende periode onderwijs op afstand te geven. 

Via de locatie waar uw kind de lessen volgt ontvangt u nadere informatie over de precieze invulling 

van deze lessen.  

Woensdag 16 december tot en met vrijdag 18 december  

Woensdag 16 en donderdag 17 december a.s.: online les voor leerlingen van alle locaties volgens 

lesrooster. Uitzondering: de lessen en toetsen voor eindexamenleerlingen van locatie Groene 

Driehoek gaan WEL door op school.  

En verder:  

 Op vrijdag 18 december vervallen alle lessen en activiteiten en zijn de leerlingen vrij. 

 Helaas gaan de geplande kerstactiviteiten op school niet door. 

 Mocht uw kind ziek zijn, dan kan hij of zij volgens de normale manier worden ziekgemeld. 

 Dalton Beroepen College (Harm Smeenge, Dikkenberg, Meander) is op 17 en 18 december 

gesloten. 

 Groene Driehoek is op vrijdag 18 december gesloten. 

Onderwijs na de kerstvakantie (4-18 januari 2021) 

Uiterlijk vrijdag 18 december ontvangt u bericht over de (online)lessen na de kerstvakantie.  

 

Alleen samen krijgen we corona onder controle 

Net als bijna het gehele afgelopen jaar, zullen we deze Kerst niet snel vergeten. Maar laten we vooral 

ook met elkaar vooruit blijven kijken. Samen komen we hier zeker doorheen. Heeft u zorgen of 

vragen over bovenstaande of andere COVID-19 gerelateerde vragen, mail dan naar info@wolfsbos.nl 

of neem contact op met GGD Drenthe via 0592-306300 (dagelijks 8:00 - 17:00 uur) of kijk op 

rijksoverheid.nl 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 
Krijn Houwing 

Waarnemend directeur-bestuurder RSG Wolfsbos 
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