Nieuwsbrief 15, 20 november 2020
Geachte ouders, beste leerlingen,

in deze nieuwsbrief informatie over:
•
•
•
•

Stand van zaken Corona
Datum verplichting mondkapjes: dinsdag 1 december 2020
Oudercontactavonden inplannen
Leerjaar 1, Traffic Skills

Stand van zaken
2 leerlingen uit de bovenbouw deze week positief getest. De leerlingen/ ouders van hun
klassen zijn geïnformeerd. Veel serieuze verkoudheidsklachten onder de docenten. Veel
covid-testen zijn deze week afgenomen. Tot op heden zijn de testen gelukkig negatief. De
klachten veroorzaakten deze week wel veel lesuitval.
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 nogmaals onaangenaam verrast dat dit niet altijd zo gaat. Alstublieft direct
aan school melden en niet wachten totdat de leerlingen na ziekte weer naar school gaan.
Ook hebben wij zorgen of de acties die positief geteste leerlingen moeten uitvoeren ten
aanzien van het contactonderzoek, nauwkeurig worden opgevolgd. Als een leerling als ‘nauw
contact’ is aangemerkt, moet deze leerling thuis in quarantaine blijven.
Mondkapjes
De landelijke plicht om mondkapjes te dragen op school geldt per 1 december 2020. Wij
zullen de leerlingen aan de hand van de infographic (zie bijlage) de komende week opnieuw
gaan voorlichten. Wij rekenen op uw begrip en medewerking.
Oudercontactavonden inplannen
In week 49, de week van 30 november tot en met 4 december, zijn de contactmomenten
tussen ouders/ leerlingen en de mentoren. Als het goed is, heeft u inmiddels de mail van de
teamleider ontvangen met de mailadressen van de mentoren van de verschillende klassen
om uw afspraak in te kunnen plannen.
Leerjaar 1, Traffic Skills
Op donderdag 26 en vrijdag 27 november bezoekt het team van Traffic Skills SG Newton.
Alle klassen krijgen drie lessen aangeboden over verkeer. Dit vindt plaats onder schooltijd.
Op een leuke interactieve wijze leren leerlingen bijvoorbeeld hoe snel je reactievermogen
achteruitgaat als je zit te appen op de fiets en ervaren ze in een simulator wat een
automobilist eigenlijk ziet van onverlichte fietsers als het schemert. Goede thema’s nu de
dagen korter worden en leerlingen straks in het donker naar school fietsen.

Instagram, boven de 580 volgers!
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

