
 
 

 
 
Geachte ouder(s), verzorger(s), beste leerlingen,  
  
De ontwikkelingen omtrent het coronavirus gaan razendsnel. De regering heeft besloten om 
alle scholen te sluiten. 
Op het Olympia College zullen er tot en met 5 april geen lessen worden gegeven. 

 
Wat betekent de sluiting van de school? 
Voor de leerlingen: 
Leerlingen moeten op woensdag 18 maart naar school komen om hun boeken, planners of 
spullen die zij nodig hebben op te halen. Niet allemaal tegelijk maar telkens een paar 
klassen. Kijk daarom goed naar het rooster hieronder.  
 
Je hebt maar 20 minuten om je spullen op te halen, kom dus op tijd! 
 
Woensdag 18 maart   
 

Tijd klassen 

School in - school uit Onderbouw 

9.20 – 9.40 1A – 2A – 2D 

9.40 – 10.00 1B – 2B – 2E 

10.00 – 10.20 1C – 2C – 2F 

10.20 – 10.40 1D – 2G – 1E – J1 

  

 Bovenbouw 

11.00 – 11.20 4EE – 4FE 

11.20 – 11.40 3DE -3FI – 3AP 

11.40 – 12.00 4AP – 4BP- 4CP 

  

 ISK 

12.30 – 12.45 A1 – A2 – A3 

12.50 – 13.15 I 1 – I 2 – I 4 

13.20 – 13.35 U1 – U3 

13.40 – 13.55 S1/3 – S2/4 

  

 
LET OP! Leerlingen die verschijnselen van verkoudheid hebben blijven thuis en 
komen woensdag niet naar school! 
 
Leerlingen die de Entree opleiding volgen krijgen van ons extra aandacht. Wij zullen u snel 
informeren hoe wij dit verder gaan organiseren. 
 
In het kader van deze opvang verzoeken wij ouders met vitale beroepen* die behoefte 
hebben aan deze opvang moeten zo snel mogelijk een bericht te sturen aan  
info@olympiacollege.nl zodat wij de omvang van de opvangbehoefte kunnen overzien. 
 
De ontwikkelingen omtrent het coronavirus hebben grote gevolgen voor ons allen.  
Wij doen ons uiterste best om u en onze leerlingen zo goed mogelijk te informeren.    
 
Met vriendelijke groet, 
 
Mike Nikkels 
Directeur a.i.  


