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Beste leerlingen, ouders/verzorgers, 

 

Gisteravond heeft het kabinet een stevige aanscherping van de coronamaatregelen 

afgekondigd. Helaas zijn de besmettingen niet genoeg gedaald en geldt in Nederland 

de komende weken een strengere lockdown. Dat betekent dat de schoolgebouwen 

met ingang van woensdag 16 december grotendeels dichtgaan en we overschakelen 

naar onderwijs op afstand. 

 

In de komende schoolsluiting zijn er wel diverse uitzonderingen, bijvoorbeeld voor 

(voor)examenleerlingen en praktijkvakken. We inventariseren deze momenteel en 

informeren daarover nog voor het begin van de kerstvakantie in een aanvullende 

brief.  

 

We leven in een uitzonderlijke situatie, waarin we met elkaar samenwerken om het 

virus in te dammen. Bij de verschillende NUOVO Scholen zagen we de afgelopen 

periode een wisselend beeld, qua coronagevallen en de impact daarvan op ons 

onderwijs. Voor de continuïteit zullen wij vanuit het OVMZ de woensdag en 

donderdag de lessen online verzorgen voor leerjaar 1 t/m 3. Voor de 

examenleerlingen verandert er op dit moment niets en worden deze volgens rooster 

op school ontvangen, op vrijdag start voor alle leerlingen de kerstvakantie.  

 

Bij NUOVO zijn we goed voorbereid op de nieuwe lockdown en werken we intensief 

samen om de continuïteit van ons onderwijs te waarborgen. Waar nodig delen we 

medewerkers, faciliteiten en fysieke ruimte. En we letten scherp op cruciale zaken als 

gedrag, hygiëne en binnenklimaat.  

 

Kerstvakantie 

De komende kerstvakantie start aankomende vrijdag voor de leerlingen. Deze loopt 

op alle NUOVO Scholen van 19 december 2020 t/m 3 januari 2021. 

 

Bovendien doen we opnieuw de dringende oproep om in de komende vakantieperiode 

niet naar het buitenland te reizen. Als er (onverhoopt) toch vakantie wordt gevierd in 

een risicogebied, meld dat dan via het centrale mailadres kerstvakantie@NUOVO.eu. 

Vermeld daarbij naam, school en datum van terugkomst. Na vakantie in een 

risicobestemming ga je in quarantaine. We sluiten ons aan bij de oproep van de 

regering om in de komende kerstvakantie het aantal vervoersbewegingen zoveel 

mogelijk te beperken, drukte te mijden en afstand te houden. 

mailto:kerstvakantie@NUOVO.eu


 

 

Coronablog  

De nieuwste berichten over de coronamaatregelen op onze scholen staan steeds op 

de centrale website van NUOVO, zie nuovo.eu/corona.   

 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

 

Mede namens het College van Bestuur van NUOVO Scholengroep, 

Leon de Wit en Jonne Gaemers 

 

 

Naima Rahmouni 

Directeur a.i. OVMZ  
 

https://www.nuovo.eu/corona

