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Onderwijs volgen via Zoom  

Langzamerhand daalt het aantal leerlingen dat met Corona thuis zit. Gelukkig 
kunnen wij ons weer steeds meer richten op het geven van fysieke lessen. Dat zorgt 
voor meer kwaliteit van de lessen dan wanneer er ook via Zoom lesgegeven moet 
worden. Graag wijzen wij u erop dat de leerlingen alleen online lessen kunnen volgen 
wanneer ze in quarantaine zitten óf wanneer er vooraf contact is geweest met de 
coördinator of ondersteuningscoördinator.  
  

Webinar welbevinden  

Deze week is er naar alle ouders/verzorgers een bericht gestuurd met een 
uitnodiging voor een webinar. Die zal gegeven worden op maandag 16 mei, vanaf 
19.30. Onderwerp is het welbevinden van pubers in en na coronatijd. Een absolute 
aanrader voor alle ouders/verzorgers die merken dan hun zoon/dochter soms een 
kort lontje heeft. Inschrijven is gratis kan via deze link: 
https://vigo.webinargeek.com/welbevinden-in-na-coronatijd      
 

On Stage, beroepenfeest leerjaar 2  

Op dinsdag 10 mei staat het beroepenfeest voor leerjaar 2 op het programma. Alle 
VMBO-leerlingen van leerjaar 2 gaan dan naar het Inspyrium in Cuijk, waar zij 
beroepsbeoefenaars gaan ontmoeten. Dit gebeurt in het kader van LOB. Graag 
verwijzen wij u naar https://www.landvancuijkmaasduinenonstage.nl/ voor meer 
informatie.  
 

Gala, leerjaar 3 en 4  

We mogen weer samen een feestje vieren en het Gala hebben we nog tegoed.  
Op woensdag 25 mei van 20.00 tot 23.00 uur gaan we met z'n allen dit mooie feest 
vieren. De aankomst is vanaf 19.30 uur; over de aanrijroute volgt op een later tijdstip 
informatie.    
Direct na de meivakantie start de kaartverkoop. Een kaartje kost €7,50 en hiervoor 
krijg je drie consumptiebonnen en een aantal hapjes. Voor €1,- kun je extra 
consumpties kopen.  
Voor nu is het belangrijkste, …. zoek je galakleding bij elkaar. Het is namelijk een 
traditie dat de twee mooist of origineelst geklede leerlingen een prijs winnen.  
  

Brugklasfeest   

Wij kijken terug op een zeer geslaagd brugklasfeest op donderdag 21 april. Tijdens 
Passies en Dromen heeft een groep leerlingen gedurende twee periodes gewerkt 
aan de organisatie. Het resultaat was een feest met als thema 
‘Onderwaterwereld'.  Leerlingen en docenten hebben er samen een hele mooie 
avond van gemaakt. Dank aan iedereen die deze avond tot een succes heeft 
gemaakt!  
  
Namens al onze collega's wensen wij jullie een fijne vakantie.  
  
Met vriendelijke groet,  
Sjaak Simons, vestigingsdirecteur  
Margriet Grutters, conrector  
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