Nieuwsbrief 7, 25 september 2020
Geachte ouders, beste leerlingen,

in deze nieuwsbrief informatie over:
•
•
•
•
•

Corona nieuws
Beslisboom ‘12+’
Keuzevak leerjaar 3
Veel reacties op de vacature ‘kantinejuffrouw’
Vuurwerk! Niet doen.

Corona nieuws
Deze week zijn er bij ons enkele berichten binnengekomen over ouders die positief getest
zijn. Hun kinderen bleven deze week thuis in quarantaine. Alles in goed overleg met de
GGD. 1 collega heeft deze week zich laten testen met gebruikmaking van de
voorrangsregels. De uitslag was negatief. De collega kon direct werk aan het werk.
De berichtgeving in de media is zorgwekkend. Laten wij onverminderd streng zijn voor
onszelf en de RIVM-regels goed in acht blijven nemen.
Beslisboom, thuisblijven of naar school/werk?
In de bijlage vindt u het schema met de ‘beslisboom’.
Deze beslisboom is ontwikkeld op basis van de richtlijnen van het RIVM en is een leidraad
voor ouders van kinderen vanaf ca.12 jaar in het voortgezet onderwijs, studenten in het mbo
en hoger onderwijs, werkende jongeren en volwassenen.
Goed om door te nemen. Het schema ligt ook bij ons op het bureau.
Leerjaar 3, het te kiezen ‘Keuzevak’
In de periode van augustus tot de herfstvakantie hebben de basis- en kaderleerlingen lessen
gevolgd waarin ze kennis hebben gemaakt met de vijf onderstaande keuzevakken:
1. Geüniformeerde dienstverlening en veiligheid
2. Bijzondere keuken
3. Design en decoratie
4. Procestechniek
5. Podium

Tijdens de laatste les van de keuzecarrousel op vrijdag 2 oktober wordt er een keuze
gemaakt voor één van deze vakken. Dit keuzevak zal vanaf 9 oktober gevolgd worden en
afgesloten aan het eind van leerjaar 3.
Het keuzevak telt mee voor het schoolexamen, het cijfer dat wordt behaald komt op het
diploma te staan.

Alle vijf de keuzevakken kunnen gecombineerd worden met de keuzevakken uit de
talentwerelden van leerjaar 4. Er wordt ook een 2e keuze gemaakt voor als het 1e keuzevak
door organisatorische redenen niet toegekend kan worden.
Een korte uitleg over de inhoud van de keuzevakken en hoe er digitaal een keuze gemaakt
kan worden vindt u terug op de website. Mocht uw zoon/dochter afwezig zijn op 2 oktober
wilt u dan samen vanuit thuis inloggen op Zermelo om een keuze te maken.
Voor vragen kunt u mij mailen: s.broere@atlascollege.nl
Kantinejuffrouw
Er zijn veel reacties binnengekomen. Dank u wel voor het meedenken. Henk Verstraten start
volgende week met de selectie en het plannen van gesprekken.
Vuurwerk
Het bezit en afsteken van vuurwerk in school, op het schoolplein of op de wegen net om de
school, is absoluut verboden. Bij constatering volgen strenge disciplinaire maatregelen. Ook
is er overleg met de politie indien nodig. Deze week is de eerste schorsing een feit. Het is
pas september. Niet ok. Bespreekt u het thuis? Dan doen wij het in de klassen!

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, met vriendelijke groet,

Mevr. drs. M.B. Winkelhuis – Beneken Kolmer
directeur SG Newton
m.winkelhuis@atlascollege.nl

