Nieuwsbrief 14, 13 november 2020
Geachte ouders, beste leerlingen,

In deze nieuwsbrief informatie over:
•
•
•
•
•
•

Lay-out van de Nieuwsbrief
Stand van zaken Corona
Datum verplichting mondkapjes nadert
Sinterklaas voor de onderbouw
Leerlingen lesvrij op dinsdag 17 november 2020
Oudercontactavonden inplannen

Lay-out van de Nieuwsbrief
Ondanks het feit dat ik de Nieuwsbrief schrijf met kopjes en alinea’s, komt het, zo begreep ik,
niet zo over als wij versturen via Magister. De Nieuwsbrief in de juiste lay-out wordt telkens
ook op de website geplaatst. Misschien voor u prettiger lezen?
Stand van zaken
Een dringend verzoek om aan school te melden als uw zoon/ dochter positief getest is. Aan
de hand van de melding kunnen wij gericht brieven sturen aan medeleerlingen en collega’s
met gedragsregels om covid-19 samen onder controle te krijgen.
Helaas werden wij onaangenaam verrast dat dit niet altijd zo gaat. Nogmaals alstublieft direct
aan school melden en niet wachten totdat de leerlingen na ziekte weer naar school gaan.
Ook hebben wij nu het eerste geval van een collega die, naar alle waarschijnlijkheid, besmet
is geraakt door de begeleiding van leerlingen die later ook besmet bleken te zijn. Heel naar.
De druk op het rooster blijft groot. Collega’s moeten in quarantaine in afwachting van uitslag
van testen van huisgenoten, of nadat een huisgenoot positief is getest.
De roostermaker doet enorm zijn best om ‘gaten te dichten’ en de uitvallende collega’s
spannen zich in om lessen klaar te zetten voor collega’s die hun lessen op school
overnemen.
Veel gaat goed maar helaas niet alles voor elke klas of leerling.
Mondkapjes
Ondanks het veelvuldig aanspreken, moeten wij constateren dat steeds minder leerlingen uit
zichzelf de mondkapjes dragen.
De landelijke plicht om mondkapjes te dragen in gangen en aula, komt dichterbij. De datum
die nu wordt genoemd is 23 november. Als de plicht er is, zullen wij moeten handhaven.
Wij hopen oprecht dat dan wel de leerlingen de kapjes gaan dragen in gangen, trappen en
de aula. Wij zien op tegen dit handhaven. Het brengt sanctioneren met zich mee. Wij
rekenen op uw begrip en medewerking.

Sinterklaas voor de onderbouw
De mentor spreekt met zijn klas af wanneer er Sinterklaas wordt gevierd op school. Het zal
een viering in de klas worden.
Herhaald bericht: leerlingen 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 deze dag wel
wordt opgeroepen om ’s middags een toets in te halen of werkstuk af te maken.
Oudercontactavonden inplannen
In week 49, de week van 30 november tot en met 4 december, zijn de contactmomenten
tussen ouders/ leerlingen en de mentoren.
De teamleider van elk leerjaar zal u komende week ( week 47) een bericht sturen hoe u, als
u dat wenst, contact kunt opnemen met de mentor van uw zoon/dochter om een afspraak te
maken. U spreekt zelf met de mentor af hoe dit gesprek zal plaatsvinden. Telefonisch of via ‘
Google Meet’.
Als u zelf geen contact opneemt met de mentor, kan het zo zijn dat de mentor toch contact
met u opneemt omdat er zorgen zijn over cijfers, gedrag of aanwezigheid op school.
NB. In de onderbouw worden de traditionele rapportmapjes mee naar huis gegeven. Voor de
leerlingen in de bovenbouw doen wij het vanaf dit jaar anders. In Magister kan de stand van
zaken gevolgd worden. De (eventuele) gesprekken met de mentor gaan op basis van het
digitale overzicht.

Instagram, boven de 560 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

