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NIEUWSBRIEF 26 JANUARI 2021
Informatie bestemd voor eindexamenleerlingen
Lessen informatica, muziek of tekenen,
Als je praktijklessen (if, mu, te) hebt op een dag dat je thuis moet zoomen, mag je
voor deze lessen naar school komen. Om te voorkomen dat je daardoor andere
lessen voor of na deze praktijkles mist vanwege het fietsen, geldt de volgende
afspraak:
- Fiets bij voorkeur in een tussenuur of pauze naar school. Zorg ervoor dat je zo
kort mogelijk op school bent en zoveel mogelijk lessen via de zoom thuis volgt.
- Eventuele zoomlessen die plaatsvinden, terwijl je op school bent, omdat het niet
anders kan, kun je volgen in het overstroomlokaal: 4M: S104, 5H: B102 en 6V:
B123.

Catering tijdens lockdown
Tijdens de lockdown blijft de catering in de kelder van gebouw B en in de aula van
gebouw S gesloten. Zorg ervoor dat je eten en drinken meeneemt. Warme snacks
zijn ook nu niet toegestaan.

Lessen LO - eindexamenklassen
De lessen lo voor de eindexamenklassen staan niet in het huidige lesrooster.
Het examenprogramma van 5H en 6V sluiten we af. Het was namelijk bij het ingaan
van de lockdown op een enkele les na afgerond.
Het examenprogramma van 4M zou tot april doorlopen, maar ligt nu tijdelijk stil.

Update besmettingen – eindexamenklassen
4M
5H
6V

11 t/m 16 januari
3 leerlingen
3 leerlingen
1 leerling

17 t/m 24 januari
1 leerling
4 leerlingen
2 leerlingen

Mobiele telefoon en telefoontas
Stop je mobiele telefoon met de app coronamelder niet in de telefoontas in het
lokaal. We willen voorkomen dat je onterecht een melding krijgt om in quarantaine te
gaan. We willen ook voorkomen dat je geen melding ontvangt, als je wél in
quarantaine zou moeten gaan. Als mobiele telefoons in de telefoontas zitten, kan de
coronamelderapp niet het werk doen waarvoor die bedoeld is.
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Informatie bestemd voor ouder(s)/verzorger(s)
Update besmettingen leerlingen
Afgelopen twee weken (tussen maandag 11 en zondag 24 januari) hebben we
meldingen van 4 positief geteste leerlingen van niet-examenklassen ontvangen.
Twee leerlingen van 1HV, een leerling van 2M en een leerling van 4V.
We vragen u om ook met het afstandsonderwijs te blijven melden als uw kind positief
getest is.

Oproep OuderTeam
Afgelopen donderdag (21-1) is het ouderteam weer (online) bij elkaar geweest.
Het ouderteam is nog op zoek naar een ouder met een kind op de mavo.
Interesse of vragen? Meld je aan via OuderTeamEC@gmail.com

Ondersteuning toets(week) als ouder
Zoals eerder aangegeven hebben we een presentatie gemaakt waarbij we
verschillende onderdelen uit de flyer ‘je kind ondersteunen bij de voorbereiding voor
een toets(week)’ verder toelichten . Deze presentatie kunt u vinden via: magister –
ELO – studiewijzers – ondersteuning. Ook kunt u hier de ouderflyer terugvinden.

Relaxmomenten
Voor niemand is deze lockdown prettig. Er worden ons beperkingen opgelegd in het
dagelijks leven en we worden uitgedaagd om ons steeds opnieuw aan te passen aan
de regels.
Voor uw kind vraagt het ook veel en wij doen ons best om zoveel mogelijk steun te
bieden en het lijntje kort te houden. Zeker nu de lockdown langer en langer lijkt te
duren en de regels alleen maar aangescherpt worden. Wij realiseren ons ten volste
dat het pittig kan zijn voor hen, zonder vriendjes en vriendinnetjes en zonder echt in
contact te zijn met de docent.
Om deze reden zullen er dagelijks relaxmomenten voor de leerlingen worden
georganiseerd door Annelijn Swartjes. In deze momenten wordt er even stilgestaan
en kunnen de leerlingen zich ontspannen door meditatie en beweging. Ze kunnen
hun hoofd even leeg maken. Het werkt zowel goed voor lichaam als geest.
De momenten zijn er dagelijks om 08:00u en om 16:15u. Eventueel kunt u gerust
aansluiten om dit samen met uw kind te doen. Het is voor iedereen! De leerlingen
laten camera en geluid uit dus zien en horen alleen de docent. De leerlingen hebben
een mail gekregen met een link naar Zoom en de link is ook te vinden in Elo, bij
studiewijzers ‘Extravak’.

HOUD MOED EN BLIJF GEZOND
Met vriendelijke groet,
Alice Geerdink – conrector mavo – brugklas m/h
Ellen van der Straaten – conrector h/v onderbouw
Leonne Keulen – conrector h/v bovenbouw
Lisette Verstegen – rector

