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Betreft: Update Griftland College m.b.t. corona en gang van zaken kerstvieringen 
 

 
Geachte ouders/verzorgers, Beste leerlingen, 
 
Na de persconferentie van afgelopen dinsdag, zijn we blij dat de kerstvakantie voor het 

voortgezet onderwijs niet een week eerder hoeft te beginnen, zoals in het basisonderwijs. 
Dit zou ons ook verbaasd hebben, want bij ons op school gaat het momenteel namelijk erg 

goed op het gebied van het aantal coronabesmettingen: deze week tot nu toe slechts 2 
leerlingen. Aan deze leerlingen: beterschap. Hoe de situatie zich verder gaat ontwikkelen 
met de nieuwe Omikronvariant weten we niet, maar so far so good. 
 
Vrijdag 24 december geen lessen meer 

Ondanks deze positieve berichten hebben we wel te maken met lesuitval door collega’s die 
thuis zitten vanwege quarantaine, zieke kinderen of anderszins en daar komt nu bij dat een 

aantal collega’s met kinderen in de basisschoolleeftijd vanaf volgende week ook zelf te maken 
heeft met een opvangprobleem. Hierdoor bleek het niet meer mogelijk om de lessen en 
kerstvieringen op vrijdag 24 december rond te krijgen. 
 
Daarom hebben we besloten om op vrijdag 24 december geen les meer te geven en 
zullen ook de studieruimtes gesloten zijn; de leerlingen zijn die dag al vrij. 
 

Donderdag 23 december kerstvieringen 
Dat betekent dat alle kerstvieringen met de mentor, inclusief de actie voor de Voedselbank, 
zullen plaatsvinden op donderdagmiddag 23 december! Over de actie voor de Voedselbank 
zijn alle leerlingen geïnformeerd door de mentor. Net als vorig jaar willen we hiermee zo veel 
mogelijk artikelen verzamelen om te doneren aan de Voedselbank, en op die manier iets 
bijdragen aan het kerstgevoel van de vele mensen die het wat minder hebben. 
 

De bovenbouw stond met de kerstvieringen met hun klas/mentorgroep al geroosterd tijdens 
het 6e uur (14.30-15.30 uur), de onderbouw zal dit nu doen tijdens het 5e uur (13.30-

14.30 uur). Voorafgaand hieraan hebben alle leerlingen nog les volgens rooster. 
 
Tot besluit van of tijdens de kerstvieringen brengen de leerlingen en mentoren hun artikelen 

voor de Voedselbank naar het podium in de aula om hier de kratten te vullen met de 

producten. Deze zullen door de vrijwilligers van de Voedselbank op vrijdagochtend worden 

opgehaald.  
 
Cadeau voor alle leerlingen 
Aansluitend aan de kerstvieringen op donderdag 23 december, krijgen alle leerlingen een 
verrassing. Wat dit is houden we nog even geheim. Dit cadeau dient door elke leerling 
persoonlijk te worden uitgekozen en afgehaald in de hal, tegen inlevering van een voucher 

op naam dat ze tijdens de kerstviering van hun mentor ontvangen. Leerlingen die om wat 
voor reden dan ook donderdag niet op school kunnen zijn, kunnen hun attentie uiteraard na 
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de vakantie alsnog ontvangen. We geven deze niet mee aan een vriend of vriendin in verband 

met de persoonlijke keuze die gemaakt moet worden. 
 
Schematisch ziet het er zo uit op donderdag 23 december: 
 

Uur Tijden Wie Wat Waar 

5e uur 13.30-14.30 uur Onderbouw (klas 1, 2, 3H/V) Kerstviering Lokalen 

6e uur 14.30-15.30 uur Onderbouw Verrassing ophalen Hal 

6e uur 14.30-15.30 uur Bovenbouw (klas 3/4M, 4/5H, 4/5/6V) Kerstviering Lokalen 

7e uur 15.30-16.30 uur Bovenbouw Verrassing ophalen Hal 

 
Aansluitend aan het ophalen van de verrassingen start voor de onderbouw de vakantie 
donderdag dus op zijn laatst vanaf 15.30 uur en voor de bovenbouw vanaf 16.30 uur.  
 

Tot slot 
Volgende week ontvangt iedereen nog een nieuwsbrief met verdere informatie over de 
invulling van de periode na de kerstvakantie. Voor eventuele vragen die nog niet in deze 
brief beantwoord zijn, verwijzen we graag naar de mentoren en de teamleiders van de 
verschillende afdelingen. Voor nu alvast een fijn weekend gewenst!  

 
Hartelijke groet, 

 
 
Kees Versteeg     Karel Hermans 
Rector       Plaatsvervangend rector 


