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NIEUWSBRIEF 7 september 2021 
 

Informatie bestemd voor leerlingen, ouders(s)/verzorger(s) 
 
Welkom! 
Het schooljaar is weer gestart. Het was fijn om leerlingen en collega’s weer met 
enthousiasme bezig te zien.  
 

Landelijke richtlijnen met betrekking tot coronamaatregelen 
Na een zomer vol vrijheden voelt het wat vreemd om toch weer met een mondkapje 
door de school te moeten lopen, maar als altijd houden we ons aan het protocol 
zoals de overheid ons voorschrijft. De landelijke richtlijnen met betrekking tot 
coronamaatregelen zijn als bijlage aan deze nieuwsbrief toegevoegd. 

 
Binnenlandse en buitenlandse reizen introductiedagen  
(22 t/m 24 september) 
 
Buitenlandse reizen: München (4 mavo) Berlijn (4 havo) Tsjechië (5 vwo) 
Als school willen wij dat alle leerlingen mee op reis kunnen. De huidige internationale 
coronamaatregelen zorgen ervoor dat een aantal leerlingen PCR- of antigeentesten 
vooraf en ter plaatse had moeten ondergaan en bij klachten of positieve testuitslag 
quarantaineplicht in Duitsland of Tsjechië zou hebben.  
Schoolleiding heeft daarom weloverwogen, en met pijn in het hart, besloten de 
buitenlandse reizen naar München, Berlijn en Tsjechië nu nog niet door te laten 
gaan.  
We hebben de intentie de reizen later dit schooljaar alsnog door te laten gaan. Zodra 
hier meer duidelijkheid over bestaat, wordt u hierover geïnformeerd. 
 
Evertsoord 
De locatie in Evertsoord is – rekening houdend met de RIVM-richtlijnen – niet  
geschikt om een groep van 104 leerlingen te ontvangen. Schoolleiding heeft derhalve 
ook het verblijf in Evertsoord moeten annuleren.  

 
Ameland 
De reis naar Ameland kan wel doorgaan. Mocht een leerling op Ameland klachten 
krijgen die passen bij Corona, dan zal de mentor/ coördinator contact opnemen met 
de ouder(s)/ verzorger(s) om te overleggen over de vervolgstappen (een PCR-test/ 
quarantaine / de boottocht/ ophalen in Holwerd).  
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We begrijpen dat er leerlingen zijn die liever niet meegaan in verband met angst voor 
een besmetting. Graag vernemen wij zo spoedig mogelijk van u als uw zoon/dochter 
niet meegaat naar Ameland. 
Wanneer een leerling voor vertrek klachten heeft/ krijgt die passen bij Corona, kan de 
leerling helaas niet mee. I.v.m. ieders veiligheid  zouden wij graag zien dat leerlingen 
de avond of de ochtend voor de reis een zelftest afnemen. Bij een positieve zelftest 
zullen leerlingen helaas niet mee kunnen gaan.  
 
Voor vragen over Ameland in relatie tot Corona kunt u contact opnemen met de 
coördinator van 2hv, Monique Dekker.  

 
Vervangende introductiedagen voor de reizen 
Wij vinden het belangrijk onze leerlingen toch een leuke activiteit te kunnen bieden 
tijdens de introductiedagen. Ze hebben al zoveel moeten missen. We zijn ons aan 
het oriënteren op vervangende activiteiten voor de betreffende leerjaren. Activiteiten 
die we kunnen inpassen in de introductieweken. Wij houden u op de hoogte.  

 
Introductieactiviteiten leerjaar 1, 3, 5H en 6V 
Deze activiteiten kunnen ongewijzigd doorgaan.  

 
Personele wijzigingen 
Wij mogen dit jaar een aantal nieuwe collega’s aan u voorstellen: 

 
Astrid Linschoten  Klassieke talen  Nieuwe collega/trainee  

Heleen Fritschy   Informatica/wiskunde  Nieuwe collega/trainee  

Michelle Hubers  Muziek  Nieuwe collega  

Anneke Wieldraaijer     Geschiedenis  Nieuwe collega  

Suzanne van den 

Kroonenberg  

Beeldende vorming  Nieuwe collega  

Lisa van de Laar  Biologie  Nieuwe collega  

Manon Leisink   Ondersteunende 

taak  

Nieuwe collega  

Kim van den Broek  Economie  Nieuwe collega  

Joëlle Starreveld  Maatschappijleer  Nieuwe collega  

Evelien van der Zanden  Nederlands  Nieuwe collega  

Marike Baltussen  Nederlands  Nieuwe collega  

Maarten van der Velden  Nederlands  Nieuwe collega  

Roos Reijnen  Maatschappijleer  Stagiaire 4e jaar  

Maud Vos  Economie  Stagiaire 4e jaar  
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Britt Wevers  Aardrijkskunde  Stagiaire 4e jaar  

Stan Vekens  Aardrijkskunde  Stagiaire 3e jaar  

Luuk Engels  Engels  Stagiaire 3e jaar  

Lloyd Beerkens  Engels  Stagiaire 3e jaar  

Niels de Boer  Frans  Stagiaire Master  

Marieke van Putten  Biologie  Stagiaire Master  

Joanne van Emmerik  Engels  Stagiaire Master  

Lotte Robbe  Wiskunde  Stagiaire tweejarige 

master  

Kenny Jansen  Scheikunde  Stagiaire deeltijd 2e jaar  

Yvonne van Rooij  Biologie TOA 

 
 
 

 
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 
Nienke Nagelmaeker – conrector onderwijs 
Lisette Verstegen – waarnemend rector 
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Week 36 en 37 uit de jaarplanner 
 

Week 36  Tijd Wie Wat Extra info 

Ma 6 sept  Alle 2e en 3e klassen 
+ 4 mavo 

Boeken ophalen Zie bijlage  

Di 7 sept  Alle leerlingen Start schooljaar met mentor Zie bijlage 

 7 sept 19:30 uur Ouders 4 vwo Algemene ouderavond Online 

Wo  8 sept 8:30 uur Brugklas Kennismaking + uitgifte 
laptop 

Zie bijlage 

 8 sept 9:30 uur Klas 2 t/m 6 Start lessen  

 8 sept 19:30 uur Ouders 5 vwo Algemene ouderavond Online 

Do 9 sept 8:30 uur Brugklas Start lessen  

 9 sept 19:30 uur Ouders alle 3e 
klassen +  
5 havo 

Algemene ouderavond 3e: Online 
5h: Fysiek 

 9 sept 
 

 Mentorgesprekken Fysiek 

Vr 10 sept Hele dag Alle leerlingen Fotograaf op school voor 
leerlingenfoto’s 

 

  13:30 uur Brugklas Mentoractiviteit  

Week 37      

Ma 13 sept Hele dag Alle leerlingen Fotograaf op school voor 
leerlingenfoto’s 

 

 13 sept 19:30 uur Ouders alle 
brugklassen en 2e 
klassen 

Algemene ouderavond Online 

Di 14 sept 19:30 uur Ouders 4 havo Algemene ouderavond Online 

 14 sept   Mentorgesprekken Fysiek 

Wo 15 sept 19:30 uur Ouders 6 vwo Algemene ouderavond Fysiek 

 15 sept   Mentorgesprekken Fysiek 

Do  16 sept 19:30 uur Ouders + leerlingen 
4 mavo 

Algemene ouderavond Online 

 16 sept   Mentorgesprekken Fysiek 

Vr  17 sept     

 
 

 


