Nieuwsbrief 8, 2 oktober 2020
Geachte ouders, beste leerlingen,
in deze nieuwsbrief informatie over:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mondkapjes
Besmettingen
Extra studiedag, dinsdag 20 oktober 2020
Fietsen stallen in de rekken
Ouderbijdrage stand van zaken
De kantine weer open
Leerjaar 4: examenperiode verlengd tot en met 23 juli 2021
Leerjaren 1,2 en 3: opstarten van de flexuren
Alle leerjaren: informatiefilmpjes te zien tot en met
herfstvakantie.

Mondkapjes dringend geadviseerd maar niet verplicht gesteld
Wij volgen het dringend advies om vanaf aanstaande maandag 5 oktober buiten de lessen
mondkapjes te dragen. Dit geldt in alle situaties waar de 1,5 meter afstand tussen leerling en
docent niet te waarborgen is, zoals op de gangen, de trappen en de aula. Het dringende
advies geldt ook bij de beroepsgerichte vakken waarbij het lastig is de 1,5 meter afstand te
bewaren.
Wij stellen het dragen van mondkapjes echter niet verplicht.
Het dragen van mondkapjes is nadrukkelijk een aanvulling op de basisregels en geen
vervanging daarvan. Het blijft van het grootste belang afstand te houden, handen te
ontsmetten, in de ellenboog te hoesten en thuis te blijven bij klachten.
Als geste hebben wij Newton-mondkapjes besteld voor de leerlingen. Deze worden in de
loop van volgende week geleverd en uitgedeeld.
Besmettingen
Deze week 3 negatieve testen en, helaas, 1 positieve test. De klassen die met deze persoon
in aanraking zijn geweest hebben inmiddels de GGD-brief ontvangen met extra
aanwijzingen.
Dinsdag 20 oktober, extra studiedag docenten, leerlingen lesvrij
Wij plannen een extra teamdag in om goed met elkaar door en af te spreken hoe het online
lesgeven (in combinatie of niet) moet verlopen. De covid-druk loopt op en het is goed om
voorbereid te zijn. De leerlingen komen deze dag niet op school.
Fietsen stallen in de rekken
Voor het eerste uur staan de fietsen meestal nog geordend in de rekken. De daaropvolgende
uren lijkt het alsof de fietsen er steeds vaker ‘tussen worden gegooid’. Deze week zullen wij
leerlingen aanspreken en vragen hun fietsen op een goede manier te stallen. De week erna
zullen wij echter fietsen aan de ketting gaan zetten die overal en nergens op de grond liggen
en tegen muren en/of hekken staan. De sleutel van de ketting kan dan om 15.30 uur bij de
concierges worden opgehaald. We gaan even streng zijn. Dat voorkomt ook hopelijk dat
fietsen beschadigen.

Ouderbijdrage
Op dit ogenblik hebben ongeveer 50% van de ouders de ouderbijdrage voldaan. Dank u wel
daarvoor. Wij hopen dat de andere helft van de ouders dit ook binnenkort gaat doen.
Wij gebruiken deze gelden voor extraatjes tijdens bijzondere gebeurtenissen. Natuurlijk
sluiten wij geen enkel kind uit. Maar hoe hoger het bedrag, hoe leuker wij het kunnen maken.
Binnenkort ontvangt u van ons een herinnering hiervoor.
Kantine weer open vanaf maandag 5 oktober!
Dank u wel voor het meedenken. Wij kregen goede reacties binnen. Er zijn deze week
gesprekken gevoerd. Vanaf maandag start mevrouw El Guennouni-de Vries, moeder van
een van onze leerlingen, als nieuwe kantinejuffrouw. Zij zal ondersteund worden door
meneer Muller vanuit onze keuken & restaurant. Wij wensen haar veel succes.
Leerjaar 4: examenperiode verlengd
Wij doen ons best om de centrale examens te plannen direct na de meivakantie. Als door het
verloop van covid-19 wij moeten uitstellen, dan mogen wij dat nu doen volgens de
gepubliceerde regelgeving tot en met vrijdag 23 juli 2021. Belangrijk om te weten in verband
met het plannen en boeken van vakanties. Leerlingen zijn verplicht om aan deze examens
deel te nemen.
Leerjaren 1,2 en 3: opstart flexuren na de herfstvakantie
Voor leerjaar 2 en 3 begint na de herfstvakantie de tweede flexuurperiode. Voor de meesten
van de leerlingen en ouders is de werkwijze bekend. Voor leerjaar 1 en ook voor sommige
leerlingen die in klas 2 of 3 gestart zijn dit jaar is dit de eerste ronde.
Leerlingen die moeite hebben met een bepaald vak krijgen bij het flexuur een steuntje in de
rug. Welke vakken worden aangeboden verschilt per leerjaar. Een vakdocent kan samen met
de leerling kijken waar precies het probleem zit. In een kleinere groep ga je dan met dat vak
aan de slag. Gaat het na deze periode weer goed? Dan kun je na de volgende vakantie
overstappen naar een ander vak. Sta je overal keurig voor? Dan heb je dit uur vrij.
Leerlingen met een onvoldoende gemiddelde worden door de vakdocent opgegeven,
deelname is dan verplicht. Is een leerling dubbel opgegeven, dan stemt de mentor even af
met de leerling welk vak voorrang krijgt. Als er voldoende ruimte is in de groep, kunnen ook
leerlingen deelnemen die geen onvoldoende staan, maar toch behoefte hebben aan wat
extra hulp.
Het flexuur komt in Zermelo in het rooster te staan.
Informatiefilmpjes 4 leerjaren vmbo, informatiefilmpje anderstaligen (EOA)
De vmbo-informatiefilmpjes die nu op onze homepage staan, blijven daar staan tot en met de
herfstvakantie. Daarna worden ze weggehaald. Mocht u nog niet in de gelegenheid zijn
geweest, kijk en luister naar de korte info over verschillende onderwerpen uit de
verschillende leerjaren van het vmbo.
De EOA-afdeling (Eerste Opvang Anderstaligen) heeft door de strengere covid-maatregelen
haar voorlichtingsmiddag met tolken moeten afzeggen. Ook zij zullen een presentatie nu op
de homepage plaatsen.

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

