Nieuwsbrief 13, 6 november 2020
Geachte ouders, beste leerlingen,

in deze nieuwsbrief informatie over:
•
•
•

Stand van zaken Corona
Leerlingen lesvrij op dinsdag 10 en 17 november 2020
De ondernemende school, CKV-week en ‘Tech your Talent’

Stand van zaken
Deze week zijn 2 leerlingen positief getest. Hun ouders hebben ons direct op de hoogte
gesteld. Dank daarvoor, dan kunnen wij ook adequaat reageren.
De besmettingen zijn geconstateerd in de klassen B3B (1 november 2020) en K3E (5
november 2020). De besmette leerlingen hadden ook deelgenomen aan het keuzevak
Podium en de activiteiten van een CKV-groep.
De klassen en groepen waar de leerlingen aan hebben deelgenomen, zijn op de hoogte
gebracht en hebben de GGD-brief met gedragsregels ontvangen.
Herhaald bericht: leerlingen 10 en 17 november 2020, lesvrij
Op deze dagen ontvangen wij leerlingen van de basisscholen met workshops en minilesjes
om onze school aan hen te laten zien. Het kan zijn dat uw zoon/ dochter op die dagen wel
wordt opgeroepen om ’s middags een toets in te halen of werkstuk af te maken.
De ondernemende school
Daar waar het kan, proberen wij nog altijd de geplande activiteiten buiten de reguliere lessen
door te laten gaan. Een goede CKV-week in leerjaar 3 met medewerking van muziekschool
Boedijn,en bureau Jet Set voor filmonderwijs. Een prachtig artikel in de krant:
https://conditor.atlascollege.nl/~nwt/photo/share/zOgoGYiy/photo_2f_4e6577746f6e20
434b562070726f6a656374202d204e48442035206e6f76656d62657220323032302e706e67
Elk jaar gaan wij met leerjaar 2 naar Espeq voor het evenement ‘Tech Your Talent’. Dit jaar
kon dat door de Covid-maatregelen eerst niet doorgaan. Maar, er werd een prachtige
oplossing gevonden. Zij zijn vandaag (= vrijdag 6 november) met de promobus naar Newton
gekomen om toch de leerlingen, voor zover dat kan op locatie, kennis te laten maken en aan
de slag te laten gaan in verschillende disciplines uit de bouw,- infra,-elektra en
installatietechniek! Wij zijn er blij mee.

Instagram, boven de 530 volgers!
Leuk dat wij steeds meer volgers hebben!
Volg ons via:
https://instagram.com/sg_newton_official?igshid=1dztdasxfi4g
Mocht u vragen hebben over het bovenstaande, mail mij.
Met vriendelijke groet,
Mevr. drs. M.B. Winkelhuis – Beneken Kolmer
directeur SG Newton
m.winkelhuis@atlascollege.nl

