Nieuwsbrief 5, 11 september 2020
In deze nieuwsbrief informatie over:
•
•
•
•
•

Covid-19
Voorlichting over de leerjaren
Bericht van de ouderraad
Actief op Instagram en facebook
Blij met …Poldersport en @Newton is weer geopend!

Covid 19/ Corona
In de vorige Nieuwsbrief maakte ik melding van het feit dat er een leerling positief getest is
op corona. Dat is schrikken, voor de leerling zelf, zijn familie en voor ons als school.
Er kwamen verschillende vragen via de mail binnen. Daarom de volgende informatie.
Als een test positief is, wordt er een contactonderzoek gestart door de GGD. Een team van
medische specialisten geeft op basis van de contactgegevens een advies met leefregels aan
alle betrokkenen. Wij bellen als wij horen over een positieve uitslag naar de GGD. Zij geven
ons door wat te doen.
Zo hebben alle klasgenoten (en ouders) van de leerling die positief is getest, een brief van
school/GGD ontvangen met leefregels en hoe te handelen als. De overige leerlingen van de
school krijgen een algemeen bericht dat er een leerling positief is getest met de oproep de
RIVM-regels thuis en op school strak te volgen.
Sommige ouders melden ons dat zij hun zoon/ dochter (zonder klachten) nu thuis houden. In
een enkel geval is daar reden toe door een bijzondere kwetsbare thuissituatie. In de meeste
gevallen is die situatie er echter niet. Ik moet u er streng op wijzen dat een geval van Covid
op school, niet kan betekenen dat u uw zoon of dochter thuishoudt. De leerplicht heeft ons
hierop deze week nogmaals gewezen.
Het zijn voor ons allemaal spannende tijden. Wij hopen als team dat ook het onderwijzend
personeel voorrang kan krijgen met de testen. Ook bij ons op school moet er gewacht
worden wat de roostermaker voor steeds grotere uitdagingen stelt.
NB : Als u uw kind afmeldt omdat er ‘corona gerelateerde klachten’ zijn, noteren wij dat in
Magister, het leerlingvolgsysteem, met de aanduiding ‘Qu’ in plaats van ‘Z’ van ziek.

Voorlichting in filmpjes en mentorcontact
De 4 teamleiders hebben op de homepage van onze website filmpjes geplaatst met
informatie over de gang van zaken in de verschillende leerjaren. Als u klikt op de ‘gekleurde
tegel’ van het leerjaar waarin uw zoon/ dochter zit, dan kunt u korte filmpjes van een paar
minuten zien en horen met betrekking tot verschillende thema’s..
Als service ook de directe links naar de voorlichtingfilmpjes:
Leerjaar 1 https://newton.atlascollege.nl/Ouder/Praktische_zaken/Presentaties/Leerjaar_1
Leerjaar 2 https://newton.atlascollege.nl/Ouder/Praktische_zaken/Presentaties/Leerjaar_2

Leerjaar 3 https://newton.atlascollege.nl/Ouder/Praktische_zaken/Presentaties/Leerjaar_3
Leerjaar 4 https://newton.atlascollege.nl/Ouder/Praktische_zaken/Presentaties/Leerjaar_4
Als het goed is, heeft de mentor van uw kind u inmiddels bereikt en is er kennisgemaakt.
Mocht daar iets niet goed lopen, neemt u dan contact op met de teamleider van het leerjaar.
Ouderraad
In de Nieuwsbrieven van vorig schooljaar zijn er oproepen geplaatst om nieuwe leden te
werven voor de ouderraad. Er hebben zich 5 kandidaten gemeld. De voorzitter van de
ouderraad van SG Newton, de heer van Kerkhoven, zal zo spoedig mogelijk met hen contact
opnemen.
Instagram en facebook
Dit schooljaar zijn ook wij actief op social media!
Wij zijn te volgen via:
https://instagram.com/sg_newton_official?igshid=1dztdasxfi4g
En op Facebook
https://www.facebook.com/SGNewtonofficial
Blij met
.. het feit dat ons schoolrestaurant weer open is voor gasten
.. leerjaar 1 volgende week, dinsdag 15 september, prachtig weer heeft met de ‘Poldersport’!

Voor nu wens ik u, jullie, allemaal een heel fijn weekend.
Mocht u vragen hebben, op- en aanmerkingen met ons willen delen, graag.
Mevr. drs. M.B. Winkelhuis – Beneken Kolmer
directeur SG Newton
m.winkelhuis@atlascollege.nl
Teamleiders te bereiken via:
Leerjaar 1: m.zonneveld@atlascollege.nl
Leerjaar 2: j.folsche@atlascollege.nl
Leerjaar 3: s.broere@atlascollege.nl
Leerjaar 4: t.tromp@atlascollege.nl

