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Schoolbestuur en personeel,
Een korte en felle reactie voor de vuist weg!
Houd aub op met dez e duivelse poppen kast en het intimider en van ouders en leerlingen! Dit z egt een wer eldling Dave Cullen een Ier: W e Must Not F ear

https://www.youtube.com/watch?v=C3iVEK1USe4&list=UUT9D87j5W7PtE7NHOR5DUOQ

Het einde der eeuwen is op ons gekomen. Wij leven in de eindtijd; een tijdsgewricht van een decennium (2020/2030) waar het er voor een ieder op aankomt en waar onze
zaligheid aan mee is gemoeid van eeuwig wel of eeuw wee. Wat wij nú meemaken is slechts met ÉÉN GEBEURTENIS te vergelijken in de afgelopen 6000jaar. Deze
wereldwijde toestand is enkel te vergelijken met de zondvloed ten tijde van Noach. Dat was ook een wereldwijde catastrofe vanwege de ZONDE der mensheid . Vandaar
mijn grote zorgen! Héél de middenklasse en daarmee de economie wordt compleet vernietigd en weggevaagd. Wordt aub wakker dat dit complete krankzinnige geesten
zijn, die ons dit beleid opleggen en daar gezet zijn om hun eigen en de verdoemenis van de bevolking –zo God het niet verhoedt- uit te werken! Naar mijn verwachting
stevenen we af op een economische krimp van tussen de 20 en 25% in 2020 met een begrotingstekor t van circa 150miljard!! Honderdduizenden werklozen, tientallen
duizenden bedrijven failliet. Onze belasting druk is nu al meer dan 55%, we zijn door dat Eurobabelbeest (dd 4 december 2019 door Wobke Hoekstra) geklonken aan de
schuldenunie –de recente schetsvertoning van ‘refo vriend’ Rutte ten spijt- en daardoor de pinautomaat van Europa. Vele banken zijn technisch failliet en in 2021 zullen wij
NL-ers daarvoor de rekening krijgen gepresenteerd, waardoor de belasting druk nog verder zal stijgen en het levensonderhoud nog duurder zal worden. Van iedere
verdiende euro gaat straks om en nabij 60% naar de o verheid. Wordt wakker!!! Toets uw beleid aan het W oord van God!
Neem afstand van het duivels overheidsbeleid op alle terreinen! Van diversiteit, LGTB-politiek, en neem dat woord ‘geaardheid’ en ‘celibatair ’ (Rooms en anti christelijk!)
nooit meer in de mond want dat is een duivelse uitvinding! Behoedt de kinderen daarvoor. God schiep den mens in (juiste vertaling cf KJV) Zijn beeld; in (KJV) het beeld
van God schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij z e.
Wordt wakker, vuurt de leerlingen aan de tijd uit te kopen en hen te wapenen (met de wapenrusting Gods). Onderzoek Mattheüs 24 (zie hieronder) en de profeten Daniël,
Openbaringen v an Johannes en de and ere profeten!
En Jezus ging uit en vertrok van den tempel; en Zijn discipelen kwamen bij Hem, om Hem de gebouwen des tempels te tonen. En Jezus zeide tot hen: Ziet gij niet al deze dingen? Voorwaar zeg Ik:
Hier zal niet een steen op den anderen steen gelaten worden, die niet afgebroken zal worden. En als Hij op den Olijfberg gezeten was, gingen de discipelen tot Hem alleen, zeggende: Zeg ons,
wanneer zullen deze dingen zijn, en welk zal het teken zijn van Uw toekomst, en van de voleinding der wereld? En Jezus, antwoordende, zeide tot hen: Ziet toe, dat u niemand verleide. Want velen
zullen komen onder Mijn Naam, zeggende: Ik ben de Christus; en zij zullen velen verleiden. En gij zult horen van oorlogen, en geruchten van oorlogen; ziet toe, wordt niet verschrikt; want al die
dingen moeten geschieden, maar nog is het einde niet. Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk; en er zullen zijn hongersnoden, en
pestilentien, en aardbevingen in verscheidene plaatsen. Doch al die dingen zijn maar een beginsel der smarten. Alsdan zullen zij u overleveren in verdrukking, en zullen u doden, en gij zult gehaat
worden van alle volken, om Mijns Naams wil. En dan zullen er velen geërgerd worden, en zullen elkander overleveren, en elkander haten. En vele valse profeten zullen opstaan, en zullen er velen
verleiden. En omdat de ongerechtigheid vermenigvuldigd zal worden, zo zal de liefde van velen verkouden. Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. En dit Evangelie des
Koninkrijks zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis allen volken; en dan zal het einde komen. Wanneer gij dan zult zien den gruwel der verwoesting, waarvan gesproken is door
Daniël, den profeet, staande in de heilige plaats; (die het leest, die merke daarop!) Dat alsdan, die in Judea zijn, vlieden op de bergen; Die op het dak is, kome niet af, om iets uit zijn huis weg te
nemen; En die op den akker is, kere niet weder terug, om zijn klederen weg te nemen. Maar wee den bevruchten, en den zogenden vrouwen in die dagen! Doch bidt, dat uw vlucht niet geschiede des
winters, noch op een sabbat. Want alsdan zal grote verdrukking wezen, hoedanige niet is geweest van het begin der wereld tot nu toe, en ook niet zijn zal. En zo die dagen niet verkort werden,
geen vlees zou behouden worden; maar om der uitverkorenen wil zullen die dagen verkort worden. Alsdan, zo iemand tot ulieden zal zeggen: Ziet, hier is de Christus, of daar, gelooft het niet.
Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan, en zullen grote tekenen en wonderheden doen, alzo dat zij (indien het mogelijk ware) ook de uitverkorenen zouden verleiden. Ziet, Ik
heb het u voorzegd! Zo zij dan tot u zullen zeggen: Ziet, hij is in de woestijn; gaat niet uit; Ziet, hij is in de binnenkameren; gelooft het niet. Want gelijk de bliksem uitgaat van het oosten, en schijnt
tot het westen, alzo zal ook de toekomst van den Zoon des mensen wezen. Want alwaar het dode lichaam zal zijn, daar zullen de arenden vergaderd worden. En terstond na de verdrukking dier
dagen, zal de zon verduisterd worden, en de maan zal haar schijnsel niet geven, en de sterren zullen van den hemel vallen, en de krachten der hemelen zullen bewogen worden. En alsdan zal in den
hemel verschijnen het teken van den Zoon des mensen; en dan zullen al de geslachten der aarde wenen, en zullen den Zoon des mensen zien, komende op de wolken des hemels, met grote kracht
en heerlijkheid. En Hij zal Zijn engelen uitzenden met een bazuin van groot geluid, en zij zullen Zijn uitverkorenen bijeenvergaderen uit de vier winden, van het ene uiterste der hemelen tot het andere
uiterste derzelve. En leert van den vijgeboom deze gelijkenis: wanneer zijn tak nu teder wordt, en de bladeren uitspruiten, zo weet gij, dat de zomer nabij is. Alzo ook gijlieden, wanneer gij al deze
dingen zult zien, zo weet, dat het nabij is, voor de deur. Voorwaar, Ik zeg u: Dit geslacht zal geenszins voorbijgaan, totdat al deze dingen zullen geschied zijn.

U gaat als mede opvoeders de kinderen voor in een weg van God af. Het kruis van een mogelijke vervolging werpt u af om als vrome Farizeeërs en Wetgeleerden de
kinderen de wet voor te schrijven. U, ik en de leerlingen, wij allen hebben een Schuilplaats nodig bij God. Het is nú of nooit. Heden! Ons leven is een handbreed gesteld. Het
RD schrijft artikelen over de kerk in 2050 (na Chr.) Ds. Zondag van de gereformeerde gemeente praat goed wat Bill Gates doet, dat is púúr satanisme! Dat is allemaal zéér
profaan (goddeloos )! Denkt u eens in wanneer Noach -de prediker der gerechtigheid- van een dorpsgenoot in het jaar 2370 (voor Chr.) zou horen de vraag hoe ziet de kerk
er in 2340 (voor Chr.) eruit? GODDELOOS! De zondvloed vond plaats in 2349 (voor Chr.). Naast de SGP is ook het RD en zijn de reformatorische scholen de gouden kalveren
waar de reformatorische gezindte op vertrouwt. De ‘zwaarste’ kerken voorop, het 4e gebod vertredend: GGiN Barneveld om politiek criminelen Grapperhaus en vd Staaij te
bedelen om maatwerk omdat z e anders géén H A kunnen houden! Het is heme ltergend!
Afgoderij!! HC vr/antwoor d 95: Afgoderij is, in de plaats des enigen waren Gods, Die Zich in Zijn Woord geopenbaar d heeft, of benevens Hem, iets anders verzinnen of
hebben, waar op de mens zijn v ertrouwen zet. Wat doen wij: SGP, RD, alle reformatorische zuiltjes, RIVM, satanistisch o verheidsbeleid.
U werkt mee aan een satanistische (NWO/WHO) agenda en bent volgens de Neurenbergcode ook aansprakelijk voor dit duivels beleid. U toont hiermee een antichrist te
zijn! U stoomt de leerlingen klaar voor het verlossingsmiddel zijnde het vaccin! Een nieuwe lockdown staat gepland; mondkapjes worden binnenkor t verplicht op de
scholen en u doet mee aan dit RIVM beleid en staat daarmee aan de verkeerde kant! U bezondigt u schrikkelijk aan collaboratie. Er heerst een NSB en verradersgeest in de
reformatorische gezindte! God zal dit zien en zoeken! Ik schaam mij diep NL-er te zijn en geassocieer d te worden bij het reformatorisch volksdeel wat totaal lijkt te zijn
overgegeven aan zichzelf! Álle dominees, ambtsdragers en RD voorop. Men vergiftigd de gehele reformatorische gezindte en maakt hen rijp voor het merkteken van het
beest en daarmee de v erdoemenis!
De Geest Gods heeft zich geheel teruggetrokken uit de kerken en al wat zich reformatorisch noemt! De Heere God zal het maken tot stof; er zal niets van overblijven zo u
zich niet bekeerd! Onderstaand een deel uit een mail naar zijn kinderen. Soortgelijk schrijven verwacht ik van een christelijke school! Men moet Gode meer gehoorzaam
zijn, dan den mensen.
Bestudeer en bespreek het boek Lex, Rex van Samuël Rutherford. Lex, Rex is een boek van de Schotse presbyteriaanse predikant Samuel Rutherford (1600 - 1661 ). Het
boek, geschreven in het Engels, verscheen in 1644 met als ondertitel "The Law and the Prince". Het werd gepubliceer d naar aanleiding van de "Sacro-Sancta Regum
Majestas" van bisschop John Maxwell en was bedoeld als een allesomvattende verdediging van het Schotse presbyteriaanse ideaal in de politiek. Het boek verdedigt de
rechtsstaat en de rechtmatigheid van defensieve oorlogen (inclusief preventieve oorlogen ) en pleit voor een beperkt bestuur en constitutionalisme in de politiek en de
"Twee Koninkrijken" -theorie van de betrekkingen tussen kerk en staat (die verschillende rijken van kerk en staat bepleitte, maar tegen religieuze tolerantie). In Rutherford's
Lex, gebruikt Rex argumenten uit de Schrift, de natuurwet en de Schotse wet, en samen met de zestiende-eeuwse Vindiciae contra tyrannos viel het koninklijk absolutisme
aan en benadrukte het belang van het verbond en de rechtsstaat (waaronder Rutherford de goddelijke wet en het natuurlijke zowel recht als positief recht). Na de
herstelling noemden de autoriteiten Rutherford wegens hoogverraad, maar zijn dood kwam tussenbeide voordat de beschuldiging kon worden berecht. Lex, Rex zelf werd

verbrand in Edinburgh (de Schotse hoofdstad) en St. Andrews (waar Rutherford directeur van de universiteit was geweest) en in 1683 nam de universiteit van Oxford het op
bij wat uiteindelijk de laatste ofﬁciële boekv erbranding in Engeland was.
Doe niet mee aan deze duivelse poppenkast. Toon verzet tégen álle opgelegde duivelse maatregelen. Toon u een christen en gebruik Gods Woord: Rom. 3:8b: Laat ons het
kwade doen, opdat het goede daaruit kome? Welker verdoemenis rechtvaardig is. Toont u een christen en toont u mannelijk! Zeg: ik ben een christen; en ik vrees den
HEERE, den God des hemels, Die de z ee en het dr oge gemaakt heeft.
Eerst was het een waarschuwing dat de Corona miljoenen doden zou veroorzaken, toen was de waarschuwing het té kort aan IC bedden, nu waarschuwen ze voor
besmettingen, wat geen besmettingen zijn, maar positief getesten, terwijl deze test zo onbetrouwbaar is als de duivel en bovendien hoegenaamd géén kwaad kan, dan in
slecht een heel enkel geval. Iets van 0,002% van de positief geteste hebben griepklachten, die weer makkelijk zijn te bestrijden met de juiste middelen (Hydroxychloroquine
plus azitromycine plus zink or otaat blijk t genezende behandeling v oor mensen met beginnende klachten besmet door het cor onavirus).
Hiermee worden leerlingen klaargestoomd voor het nemen van een vaccin (waar foetussen van vermoorde babys inzitten). Het gaat van kwaad tot erger. Mondkapjes en
vaccins zijn de v olgende stappen. Het v accin staat v oor het merktek en van het beest, wanneer men zich daarmee inlaat kan je nooit meer wor den bekeerd, NOOIT!
Op de site van de World Economic Forum staat deze hele duivelse agenda beschreven, waar men zo’n 50 jaar aan heeft gewerkt. https://www.weforum.or g/ en NL site
met hetzelfde duivelse beleid is https://www.sdgnederland.nl/
Lees en denk aan de geschiedenis (Daniël 3) van Sadrach, Mesach en Abednego, die ook niet bogen voor het duivels overheidsbeleid (gouden beeld). Onderzoek die
geschiedenis en wapent u en de leerlingen!
Zo niet: noemt uz elf en uw school nooit meer (r eformatorisch) christelijk! Het zijn hemelter gende en roepende zonden om onder de noemer v an een vrome reformatorische
vlag met de Bijbel in de hand z o’n antichristelijk e gang te gaan!
Gods zegen.
M.N. van Staveren

https://www.youtube.com/watch?v=yj6 Hcl4uCv8
Wordt wakker! Neem je v erantwoordelijkheid!
https://www.youtube.com/watch?v=k ckBl9059W0
Rutte: we hebben geen dictatuur (dat hebben we wel!)
https://www.youtube.com/watch?v=JI7 VgAFCSy8&t=10s
Rutte: diep r espect voor de politie??!!
https://www.youtube.com/watch?v=L1 4bBap7hj4&t=166s
Bruils over mondkapjes
https://www.youtube.com/watch?v=Gu bh6jIOnQQ&t=55s
De onmenselijkheid v an het nieuwe nor maal (Australië)
https://www.youtube.com/watch?v=3q djT0H613k
Grootschalig testen om te zwendelen ’: Willem Engel en Ramon Bril

https://youtu.be/Gp8KZlL vmH4
https://www.youtube.com/watch?v=LQeTf61ONLM
Onderzoek naar de HORROR ingrediënten van het COVID vaccin

De Code van Neurenberg is een set ethische onderzoeksprincipes met betrekking tot onderzoek en experimenten op of met mensen. De Code kwam voort uit
de Processen van Neurenberg, na aﬂoop van de Tweede Wereldoorlog, en waren een antwoord op de nazi-experimenten die tijdens de oorlog onder meer door Josef
Mengele waren uitgevoerd.
De overheid: Rutte, De Jonge, Grapperhaus, Van Dissel en Osterhaus lopen in ditzelfde spoor en zouden berecht moeten worden. De narigheid is dat het hele gerechtelijke
systeem ook corrupt is.
De tien punten v an de Code v an Neurenberg
Hierbij een v ertaling van de volledige te kst van de Code v an Neurenberg zoals vastgelegd in de uitspr aak van het Ar tsenproces.

1. De vrijwillige t oestemming v an de proefpersoon is absoluut noodzak elijk
Dit betekent dat betrokken persoon wettelijk bevoegd moet zijn om toestemming te geven; in staat moet zijn, zijn of haar vrije keuze te maken zonder tussenkomst
van enig geweld, fraude, misleiding, of enige andere vorm van beperking of dwang; en moet voldoende kennis en begrip hebben van het betreffende onderwerp
zodat hij of zij in staat is een onderbouwde keuze te maken. Dit laatste vereist dat voordat de proefpersoon zijn of haar keuze kan bevestigen duidelijk gemaakt
moeten worden de aard, duur en doel van het experiment ; de methode en middelen waarmee het uitgevoerd worden; alle te redelijkerwijs te verwachten
ongemakken en risico's; en de ge volgen voor de gez ondheid of de persoon die mogelijk deel zal nemen aan het experiment.
De plicht en de verantwoordelijkheid voor het vaststellen van de kwaliteit van de toestemming ligt bij de persoon die het experiment initieert, aanstuur t of eraan
deelneemt. Dit is een persoonlijk e plicht en v erantwoordelijkheid die niet ongestr aft overgedragen kan wor den aan een ander .
2. Het experiment moet zo ontworpen zijn dat het vruchtbare resultaten oplevert voor de samenleving, die niet met andere methoden of middelen te behalen zijn, en
niet willekeurig en onnodig v an aard.
3. Het experiment moet zo ontworpen zijn en gebaseerd zijn op de resultaten van dierproeven en kennis van de natuurlijke geschiedenis van de ziekte of een ander
onderzocht probleem, zodanig dat de v erwachte resultaten de uitv oering van het experiment r echtvaardigen.
4. Het experiment moet z o uitgevoerd worden dat alle onnodige fysiek e en ment ale leed en letsel v oorkomen wor den.
5. Een experiment moet niet worden uitgevoerd wanneer er a priori reden is om ervan uit te gaan dat overlijden of een handicap het gevolg zullen zijn; behalve
misschien in het ge val dat de uitv oerende ar tsen zelf ook als pr oefpersoon die nen.
6. Het met het experiment genomen risico moet nooit gr oter zijn dan het human itaire belang van het probleem dat het experiment moet oplossen.
7. Degelijke voorbereidingen moeten worden getroffen, en adequate voorzieningen moeten worden aangeboden om de proefpersoon te beschermen tegen mogelijk
letsel, handicaps of o verlijden.
8. Het experiment moet alleen worden uitgevoerd door wetenschappelijk gekwaliﬁceer de personen. De hoogste graad van vaardigheid en zorg moeten worden vereist
van de personen die het experiment leiden of uitv oeren, in alle stadia v an het experiment.
9. Gedurende de gehele loop van het experiment moet het de proefpersoon vrij staan om het experiment ten einde te brengen als hij of zij een fysieke of mentale staat
heeft bereikt waardoor voortzetten van het experiment hem of haar onmogelij k lijkt.
10. Gedurende de gehele loop van het experiment moet de verantwoordelijke wetenschapper voorbereid zijn het experiment te staken, in ieder willekeurig stadium, als
hij of zij reden heeft om aan te nemen, met gebruik van het gezond verstand, de superieure vaardigheid en het zorgvuldig oordeel dat van hem of haar vereist wordt,
dat voortzetting van het experiment zal leiden t ot letsel, handicaps of o verlijden van de proefpersoon.

BILL GATES OFTEN DENIES THAT HE IS INVOLVED WITH MICROCHIP-BIOTECH
HERE BELOW CAN BE FOUND MORE THAN ENOUGH EVIDENCE THAT BILL GATES
IS FULLY INVOLVED WITH MICROCHIP-BIOTECH-VACCINATION !
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION - MICROCHIPS BIOTECH, Inc.
https://www.gatesfoundation.org/how-we-work/quick-links/grants-database/grants/2014/01/opp1068198
The “digital certiﬁcates” Gates was referring to are human-implantable “QUANTUM-DOT TATTOOS” that
researchers at MIT and Rice University are working on as a way to hold vaccination records. It was last year in
December when scientists from the two universities revealed that they were working on these quantum-dot tattoos
after Bill Gates approached them about solving the problem of identifying those who have not been vaccinated.
https://darebioscience.com/microchips-biotech/
https://www.gatesfoundation.org/What-We-Do/Global-Health/Vaccine-Development-and-Surveillance
https://www.xandernieuws.net/?s=Bill+Gates
West Afrika wordt testgebied voor Bill Gates ID-vaccinatie-betalingssysteem

https://www.xandernieuws.net/algemeen/west-afrika-wordt-testgebied-voor-bill-gates-id-vaccinatie-betalingssysteem
Bill Gates en Democratisch Congreslid stelden half jaar vóór corona uitbraak track & trace wet HR6666 op
https://www.xandernieuws.net/algemeen/bill-gates-en-democratisch-congreslid-stelden-half-jaar-voor-corona-uitbraak-tra
ck-trace-wet-hr6666-op/
Bill Gates will use microchip implants to ﬁght coronavirus
https://biohackinfo.com/news-bill-gates-id2020-vaccine-implant-covid-19-digital-certiﬁcates/
Bill Gates - Microchip Vaccine Implants to ﬁght Coronavirus
1,937,796 views - Mar 21, 2020
https://www.youtube.com/watch?v=1k9LE5az_iY
MICROCHIPPING FUNDED BY THE BILL & MELINDA GATES FOUNDATION:
Storing medical information below the skin’s surface - Specialized dye, delivered along with a vaccine, could enable
“on-patient” storage of vaccination history.
http://news.mit.edu/2019/storing-vaccine-history-skin-1218
https://id2020.org/
https://biohackinfo.com/rﬁd-nfc-implant/
https://www.who.int/
Exposing Bill Gates, His “Terroristic Threatening,” and His Criminal Psychopathology: An Opinion/Editorial
- by Dr. Leonard G. Horowitz and Sherri Kane
https://exposingvaccinegenocide.org/exposing-bill-gates-criminal-psychopath/
Petition to Investigate Bill Gates for 'Crimes Against Humanity' Goes Viral
https://neonnettle.com/news/12023-petition-to-investigate-bill-gates-for-crimes-against-humanity-goes-viral
The Gates Foundation: An Empire of Vaccine Fraud
http://drcarolehhaynes.com/index.
Van: Van Lodenstein College - Hoe velaken <hoevelaken@wiscommunicat or.nl>
Verzonden: vrijdag 28 augustus 2020 13:56
Aan: M.N. van Staveren <mnvs@xs4all.nl>
Onderwerp: Informatie star t schooljaar

Beste ouder(s), verzorger(s),
In de afgelopen weken is er in de media herhaaldelijk aandacht geweest
voor de start van het nieuwe schooljaar met betrekking tot het
coronavirus. Twee zaken kwamen daarbij met name aan de orde.
1.
2.

Hoe is het met de ventilatie op scholen gesteld?
Is het nodig om mondkapjes te dragen?

Op het Van Lodenstein College volgen we, net als vóór de zomervakantie,
de richtlijnen die het ministerie van onderwijs en het RIVM voorschrijven.
Wat de ventilatie betreft, is het volgens het RIVM niet nodig af te wijken

van de gangbare eisen die aan scholen worden gesteld. In de afgelopen
week hebben we bij installatiebedrijven navraag gedaan of onze
gebouwen voldoen aan de eisen van het zogenoemde Bouwbesluit. Dit is
voor alle vijf locaties het geval. Het RIVM adviseert daarnaast om
recirculatie van lucht in klaslokalen, gangen en aula’s te vermijden. Ook
dit punt van aandacht is met onze installateurs besproken. Duidelijk is
dat de ventilatiesystemen in onze gebouwen geen lucht recirculeren
binnen dezelfde ruimte.
Als daar aanleiding voor is, doen we in de komende weken en maanden
vaker een beroep op experts op het gebied van gebouwen en ventilatie.
We proberen daarmee alle adviezen en richtlijnen zo goed mogelijk te
volgen.
Er geldt op het Van Lodenstein College geen mondkapjesplicht,
overeenkomstig de adviezen van het RIVM. Wel zorgen we ervoor dat op
alle locaties mondkapjes beschikbaar zijn voor situaties waarin de
verplichte anderhalve meter afstand tussen medewerker en leerling niet
haalbaar is.
Aan het begin van het nieuwe schooljaar is het goed om nog even stil te
staan bij de regels die we nog kennen van vóór de vakantie:
1.
2.
3.
4.
5.

Als we klachten hebben die kunnen wijzen op het coronavirus,
blijven we thuis.
Als bij een gezinslid het coronavirus is vastgesteld, blijven we
thuis.
Leerlingen en medewerkers houden anderhalve meter afstand tot
elkaar.
We wassen onze handen meerdere keren per dag.
We hoesten of niezen in onze ellenboog.

We wijzen u nog op de landelijke regels voor thuisquarantaine. We
vragen van leerlingen en medewerkers om níet naar school te komen als
ze recent in een oranje of rood gebied zijn geweest. Welke gebieden dit
zijn, is te vinden op www.rijksoverheid.nl. De periode van
thuisquarantaine is door de overheid bepaald op tien dagen.
We vinden het belangrijk om te weten hoe het met onze leerlingen gaat.
Wilt u daarom uw zoon of dochter, als deze om welke reden dan ook niet
naar school komt, altijd afmelden?
Maandag vindt de opening van het schooljaar plaats. In verband met de
bijzondere regels rond samenkomsten is het nodig om de opening op
een andere manier te organiseren dan we gewend zijn. U kunt de
bijeenkomst dit jaar via video- of audioverbinding volgen. Aanvang om
19.30 uur. (www.vanlodenstein.nl/openingsbijeenkomst).
In de bijlage treft u de informatie over de start van de lessen vanaf
dinsdag 1 september D.V. en waar uw zoon/dochter het eerste lesuur
verwacht wordt. Neemt u deze bijlage alstublieft door met uw
zoon/dochter.
Als er in de loop van het jaar zaken zijn die wellicht vragen bij u
oproepen, aarzel dan niet dan om direct te reageren. Ten slotte wensen
we u en jullie in alle opzichten de zegen van de Heere toe.
Met vriendelijke groet,
namens het locatiemanagement,
J.J. Kleijbergen,
Locatiedirecteur.

