
 

 

Passies en Dromen gestart 
De afgelopen weken zijn we weer gestart met Passies en Dromen voor leerjaar 1 en 

2. Deze keer is er keuze uit 20 verschillende Passies, zowel in de school, als op 

externe locaties. We ervaren dat het fijn is om weer met dit unieke project bezig te 

zijn. Zo is er bijvoorbeeld keuze uit koken, voetbal, paardrijden, tennis, fitness, 

techlab, techniek, survival en DJ en Producing. 

Ondersteuningslessen leerjaar 4 
Na de herfstvakantie starten we weer met extra achterstandslessen voor leerjaar 4. 

In Magister kunnen de leerlingen zien op welk moment er een les ingepland staat 

voor ze.  

Escaperoombus leerjaar 3  
Op maandag 8 en dinsdag 9 november staat er de hele dag een escapebus bij onze 

school. Dit op initiatief van de politie. 

“De Escaperoom is ontwikkeld door Politie Amsterdam, met als doel om jongeren 

cyberbewust te maken. Nural Örücü, team Cybercrime Politie Amsterdam: 

“Sextortion, dat wil zeggen afpersing met gebruik van naaktfoto’s, filmpjes of 

webcammateriaal, komt helaas steeds vaker voor. Veel jongeren tussen de 13 en 25 

jaar zijn er slachtoffer van. Door schaamte doen zij vaak geen aangifte. Met deze 

escaperoom willen we jongeren bewuster maken van het fenomeen, de schaamte 

doorbreken en hen handreikingen bieden om het te voorkomen. Het spel zelf helpt 

hierbij, want in de opdrachten komen verschillende aspecten van cybercrime terug. 

Maar het belangrijkst is het gesprek na afloop. In dit gesprek ligt de focus op 

preventie en online veiligheid, maar praten we ook over schaamte en wat je kunt 

doen als je toch slachtoffer bent geworden.” 

Graag verwijzen wij u naar Politie zet Escaperoom in om met jongeren over 

sextortion te praten | politie.nl voor meer informatie. 

Leerlingen van leerjaar 3 kunnen zich hiervoor aanmelden bij de coördinator, mevr. 

Vullings. Dat kan tot uiterlijk donderdag 4 november.  

Excursie Technopromo en Technovium leerjaar 2 
Na de herfstvakantie starten de bezoeken aan techno promo en Junior Technovium. 
Uw kind gaat een middag proeven aan de sector techniek middels educatieve 
opdrachten. Een leerzame en praktijkgerichte LOB-activiteit. Omdat leerlingen met 
de bus naar de excursie gaan, is het dragen van een mondkapje tijdens de busrit 
verplicht. Wanneer uw kind het bezoek gaat brengen, kunt u terugvinden in de 
jaaragenda op onze website. 

 

Excursie Fitland leerjaar 1 
Op vrijdag 12 november gaat leerjaar 1 naar Fitland. Deze activiteit zal plaatsvinden 

bij Fitland Gemert waarbij de leerlingen zullen kennismaken met fitness, klimmen, 

cross box (circuittraining/crossfit) en paddel. 

Er zal nog een brief naar alle ouders gaan met verdere informatie over deze activiteit. 

 

https://www.politie.nl/nieuws/2021/oktober/6/05-politie-zet-escaperoom-in-om-met-jongeren-over-sextortion-te-praten.html
https://www.politie.nl/nieuws/2021/oktober/6/05-politie-zet-escaperoom-in-om-met-jongeren-over-sextortion-te-praten.html


 

Omgekeerde oudergesprekken 
Op donderdag 4 en maandag 8 november staan de omgekeerde oudergesprekken 

gepland. Doel van deze gesprekken is dat ouders/verzorgers met hun zoon/dochter 

in gesprek gaan met de mentor. In Magister kunt u de afspraak vinden die voor u en 

uw zoon/dochter is ingepland. Daarnaast vindt u bij deze nieuwsbrief twee bijlagen. 

Daarmee kunt u samen met uw zoon/dochter het gesprek voorbereiden. 

 

Jassen in de kluis, route in het gebouw 
In een eerdere nieuwsbrief hebben wij gecommuniceerd dat we in het najaar terug 

zouden komen op de route in het gebouw. Na de herfstvakantie hoeven de leerlingen 

niet meer buiten om het gebouw naar beneden. Nu ze binnen kunnen blijven, 

verwachten wij ook dat leerlingen tijdens de lessen hun jas in hun kluis opbergen. 

Coronamaatregelen 
Met de herfst in aantocht zien we dat landelijk het aantal besmettingen oploopt, zo 

zijn er ook op onze school een aantal besmettingen bekend. We hopen dat iedereen 

die dit betreft goed en vlot herstelt. Vanuit de GGD wordt van ons niet meer verwacht 

dat we bron- en contactonderzoek doen. Wel dienen we iedereen erop te wijzen dat 

het van belang is dat we bij besmettingen alert zijn en met klachten gaan testen, bij 

dezen vragen we hier dan ook aandacht voor. 

Het is mogelijk dat er lessen op afstand gevolgd worden, dit kan alleen in overleg bij 

ziekmelding. Daarnaast is het mogelijk dat een docent op afstand lessen geeft. In 

Magister, bij studiewijzers, zijn zoomlinks te  vinden. Hierover hebben wij u in een 

eerdere nieuwsbrief geïnformeerd. 

 

De bibliotheek leert en werkt beter!  
Een bericht namens Biblioplus (zie bijgevoegde flyer)  

In onze bibliotheekvestigingen zijn de voorwaarden aanwezig om goed huiswerk te 

kunnen maken. Een rustige plek in een fijne omgeving met goede wifi en een lekkere 

kop thee. Een plek waar je je goed kunt concentreren. Bovendien kun je gebruik 

maken van onze computers, print- en kopieervoorzieningen. Je bent dus van harte 

welkom! 

 

Rest ons nog om iedereen een fijne, welverdiende vakantie toe te wensen. We zien 

iedereen op maandag 1 november graag weer gezond terug. 

 

Met vriendelijke groet, 

Sjaak Simons, vestigingsdirecteur 

Margriet Grutters, conrector 


