
Leiden, november 2020

Geachte ouder/verzorger, 

Helaas heeft het coronavirus dit jaar ook invloed op de open 
dagen van de middelbare scholen. Het is altijd druk tijdens 
de open dagen. 1,5 meter afstand houden kan niet. Daarom 
hebben de schoolbesturen samen afspraken gemaakt over de 
open dagen. Deze keer zijn ze:

• alleen voor de leerlingen uit groep 8 
• dus niet voor leerlingen uit groep 7 of 6  

• ook niet voor ouders/verzorgers, broertjes en zusjes.

Het is een moeilijk besluit, dat pijn doet bij iedereen. Toch vinden we 
dat we dit zo moeten doen. 

De data van de open dagen in de VO Gids staan vast. Scholen kunnen 
hun open dag wel anders invullen. Daarover geven ze zelf informatie op de 
schoolwebsite. 

Uw kind heeft op school ook een brief gekregen en een keycord.  
Op vertoon van het keycord kan hij of zij op de dag zelf naar binnen. 

Tot slot hebben we nog een verzoek aan u. Wilt u uw kind brengen en halen 
met de fiets? Of carpoolafspraken maken met andere ouders? Zo kunnen we 
samen het verkeer rondom de scholen zo veilig mogelijk houden. 

Wij hopen uw zoon of dochter de school te kunnen laten zien op een van de 
vele open dagen. Natuurlijk zorgen wij voor een warm welkom en een leuk 
programma!! 

Alvast dank voor uw medewerking.  
Met vriendelijke groet, mede namens de andere schoolbesturen,

Frits Hoekstra

College van bestuur SCOL

Open dagen:  
deze keer alleen  
voor groep 8 

       Tip: kijk goed naar de websites van de scholen. Vaak staan er ook leuke filmpjes over de school op.

VLC
mavo havo vwo HAtheneum

i n t e r c o n f e s s i o n e l e  s c h o l e n g e m e e n s c h a p


