Nieuwsbrief 9, 9 oktober 2020
Geachte ouders, beste leerlingen,
in deze nieuwsbrief informatie over:
Coronagerelateerd:
•
•
•
•
•

Stand van zaken,
Ventilatie,
Mondkapjes,
Dansdagen,
Extra studiedag 20 oktober

Overige zaken:
•
•

Betalen bij de automaten
Link naar foto’s van de poldersport. Leerjaar 1

Stand van zaken
2 van onze collega’s zijn positief getest en zitten vanaf vorige week thuis. De klassen die zij
lesgaven hebben via de school de informatiebrief van de GGD ontvangen. Ik heb geen
verdere berichten ontvangen van positief geteste collega’s en/of leerlingen. Wel is een aantal
leerlingen in quarantaine gegaan omdat zij een huisgenoot hadden die positief getest was of
doordat zij buitenshuis in nauw contact hebben gestaan met een besmet persoon. De
situatie blijft zorgelijk. Het volgen van de algemene gedragsregels blijft enorm belangrijk.
Ventilatie
Wij hebben het ventileren van de school, nu de temperatuur is gedaald, aangepast. De
ramen van de centrale ruimtes die eerder de hele dag open stonden, worden nu vier keer per
dag goed tegenover elkaar opengezet. De docenten spannen zich in om ook de ventilatie in
de lokalen goed te blijven regelen. Geregeld ramen openzetten, de meeste docenten geven
les met de deuren open.
Mondkapjes
In de vorige Nieuwsbrief gaf ik aan dat het dragen van mondkapjes het dringend advies is
van de overheid en dat wij dat volgen. Wij stellen het dragen van de kapjes niet verplicht en
zullen hierop ook niet handhaven. Als geste hebben wij zwarte mondkapjes besteld met
Newtonlogo. Veel leerlingen vroegen mij ernaar bij de deur deze week. Ik had gehoopt dat
ze er woensdag zouden zijn. De levering is echter vertraagd. De mondkapjes komen
vanmiddag. Wij hebben besloten ze dan na de herfstvakantie uit te delen.
Dansdagen, 5 + 6 november 2020
Wij hebben gewikt en gewogen, maar gisteren toch besloten dat wij het niet verantwoord
vinden de Dansdagen te laten doorgaan. 2 dagen met 500 leerlingen, 60 eigen collega’s en
35 enthousiaste jonge dansdocenten uit Amsterdam in huis, dansend, zingend en springend
door de hele school heen, is elk jaar een enorm feest. Maar kan niet in deze Coronatijd. Wij
denken na over een andere invulling van deze dagen. U hoort daar zo spoedig mogelijk over.

Dinsdag 20 oktober 20202, extra studiedag voor docenten, leerlingen lesvrij
Op deze dag neemt elke sectie de tijd om goed met elkaar door te spreken hoe het onderwijs
in combinatie (thuis, op school) in deze coronatijd vorm krijgt. Wij werken aan een ‘parallel
digitaal curriculum’.
Sommige secties zijn daar verder mee dan andere secties. Het is de bedoeling dat wij deze
dag meer op een lijn komen te zitten zodat het systeem meer uniform wordt en makkelijker in
het gebruik voor (thuiszittende) leerlingen en (invallende) collega’s.
Betalen bij de automaten
Soms wil een leerling iets kopen bij één van de automaten en dan lukt de betaling via hun
pasje niet. Er wordt dan aangegeven dat de limiet is bereikt, hoe kan dat?
Leerlingen betalen steeds meer contactloos. Uit veiligheidsoverwegingen zit daar echter een
limiet op. Wanneer de leerling contactloos betaalt zonder tussendoor een keer zijn pincode in
te toetsen, kan het gebeuren dat hij boven de 100,- euro uitkomt en dan is invoeren van de
pincode noodzakelijk.
Als dat gebeurt op het moment dat de leerling net iets wilt kopen bij een automaat, lukt dat
niet. Bij de automaten kan namelijk geen pincode worden ingevoerd.
Dus let op, de pincode moet met regelmaat geactiveerd zijn buiten school zodat contactloos
betalen in school mogelijk is.
Foto’s van Poldersport
De ouders van de brugklassers hebben in een nieuwsbrief voor leerjaar 1 een link naar en
een wachtwoord voor de foto’s van de Poldersport ontvangen.
Instagram en facebook
Volg ons via:
https://instagram.com/sg_newton_official?igshid=1dztdasxfi4g
En op Facebook
https://www.facebook.com/SGNewtonofficial
Een heel goede vakantie,
wij hopen weer een goede start te maken op maandag 19 oktober. Blijf gezond.
Mocht u vragen hebben, mail ons.
Mevr. drs. M.B. Winkelhuis – Beneken Kolmer
directeur SG Newton
m.winkelhuis@atlascollege.nl

