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Corona nieuws
Deze week zijn er bij ons geen berichten binnengekomen van positieve testen. Niet van
leerlingen, niet van docenten. De berichtgeving in de media is zorgwekkend. Laten wij
onverminderd streng zijn voor onszelf en de RIVM-regels goed in acht blijven nemen.
Poldersport leerjaar 1
Wat een fantastische dag hebben we gehad!
Het was natuurlijk even wennen, met mondkapjes in de bus. Maar na een uurtje waren we bij
Poldersport de Kwakel, vlakbij Uithoorn.
We werden ontvangen op een groot boerenerf, waar naast jonge kalfjes, vooral ook heel veel
sloten, weilanden en klim en klautermateriaal te vinden was.
Per klas was er een instructeur en gingen we verschillende onderdelen langs. Touwbruggen,
rollende tonnen, buikschuiven, kabelbanen en nog veel meer.
Helemaal leuk werd het toen de eersten een nat pak haalden in de sloot. Zeker als dat een
van de docenten betrof werd er luid gejoeld. Uiteindelijk zijn er maar weinig mensen droog
gebleven.
Maar wat ook opviel was het elkaar aanmoedigen en de goede sfeer die er in de groepen
heerste.
We hebben elkaar echt een beetje beter leren kennen!
We sloten af met een heerlijke fruitsalade en een vegetarische wrap die de leerlingen van
Talentfactory Cooking Skills maandag hadden gemaakt. Dat ging er goed in!
Op de terugweg in de bus kon niet iedereen de ogen openhouden. Lekker moe word je op
zo’n boerderij! Binnenkort plaatsen we een fotoalbum op de website. We moeten nog even
selecteren. Houd de Instagrampagina sg_newton_official in de gaten of kijk af en toe even
op de website.
Sexting, voorlichting, leerjaar 3
Steeds vaker zien we items in de media die te maken hebben met sexting. Het verzenden en
ontvangen van seksueel getinte foto’s. De foto’s en filmpjes die in vertrouwen verstuurd zijn,
worden vaak doorgestuurd via mobiele telefoons en verspreid via internet. De gevolgen van
het verspreiden van de foto’s worden door jongeren vaak niet overzien en kunnen ernstig
zijn.
Als school vinden wij het belangrijk dat onze leerlingen begrijpen wat de gevolgen kunnen
zijn enerzijds voor zichzelf en anderzijds voor het slachtoffer. Daarom hebben wij Stichting

Netwerk uitgenodigd om een voorlichting over sexting te geven. Aansluitend aan de laatste
voorlichting per dag is er een inloopspreekuur waarbij telkens één van onze
ondersteuningscoördinatoren, mevr. Wildoër of mevr. Laan, beschikbaar is voor vragen of
het bieden van nazorg.
De voorlichting zal starten in de week van 5 oktober. U ontvangt volgende week hierover
nader bericht.
Leerlingbezoekendagen, leerjaar 4
De 4e jaars leerlingen van alle vo-scholen zijn vol enthousiasme begonnen met het maken
van een keuze voor de Leerlingbezoekdagen 2020, een lastige keuze want probeer maar
eens één opleiding te kiezen uit een aanbod van bijna 450 opleidingen. Dat de
Leerlingbezoekdagen 2020 er anders uit zouden gaan zien, dat wist u al. We
moeten immers rekening houden met de geldende RIVM-maatregelen en de mogelijkheden
die de mbo’s kunnen bieden. Vooralsnog was de insteek altijd ‘fysiek waar mogelijk en
anders online’.
Afgelopen vrijdag heeft de Stuurgroep, die bestaat o.a. uit vertegenwoordigers van de
deelnemende mbo’s en de vo-scholen in de regio, natuurlijk met informatie en inbreng vanuit
de eigen instelling, alle mogelijkheden besproken. De mogelijkheden zijn verschillend,
variërend van online, (beperkt) fysiek, of een variatie van beide. Na een
uitgebreid overleg waarin alle mogelijkheden zijn afgewogen, heeft de stuurgroep besloten
dat de Leerlingbezoekdagen 2020 niet doorgaan.
Leerlingcounter tot nader order gesloten
Mevr. Muller, onze kantinejuffrouw, of oma Lieda zoals de leerlingen haar noemen, is, zoals
het zich nu laat aanzien, langer uit de roulatie. Dat betekent dat onze leerlingcounter, onze
kantine, nu gesloten is. Dat vinden wij enorm vervelend. Wij doen ons uiterste best om zo
spoedig mogelijk een goede vervanger te vinden. Als u voor ons de gouden tip heeft die leidt
tot invulling van deze vervangingsvacature, dan belonen wij u met een diner voor twee in ons
schoolrestaurant @Newton.
Gevonden voorwerpen!
Wij verbazen ons soms over wat leerlingen op school achterlaten. In de aula is een kapstok
waar we zaken ophangen die gevonden zijn. Als een leerling aan de kapstok iets ziet wat
van hem/haar is, meldt hij/zij zich bij meneer Dennis zodat wij even kunnen checken of de
leerling echt de rechtmatige eigenaar is. De gevonden voorwerpen tijdens de Poldersport
worden getoond in een filmpje op Instagram.
Instagram en facebook
Volg ons via:
https://instagram.com/sg_newton_official?igshid=1dztdasxfi4g
En op Facebook
https://www.facebook.com/SGNewtonofficial
Een heel fijn weekend gewenst,
Mocht u vragen hebben, of een gouden tip voor een kantinejuffrouw, graag!
Mevr. drs. M.B. Winkelhuis – Beneken Kolmer
directeur SG Newton
m.winkelhuis@atlascollege.nl

