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NIEUWSBRIEF 15 december 2021 
 

Informatie bestemd voor leerlingen, ouders(s)/verzorger(s) 
 
Coronamaatregelen 
De nieuwste coronamaatregelen lijken in eerste instantie onze school en ons 
onderwijs niet te raken. De kerstvakantie voor de basisscholen start een week eerder 
en noodopvang voor leerlingen met ouders in cruciale beroepen wordt geregeld.  
Op onze school hebben we veel collega's met kinderen in de basisschoolleeftijd, die 
niet altijd gebruik kunnen maken van de beperkte noodopvang. Basisscholen moeten 
hun beperkte capaciteit strikt bewaken; als een van de ouders geen cruciaal beroep 
heeft, is noodopvang (meestal) niet beschikbaar. Wij hebben begrip voor deze 
moeilijke keuze. 
We gaan in het belang van onze leerlingen enorm ons best doen om de lessen 
volgende week zoveel mogelijk door te laten gaan. 
Eind van deze week informeren we over de stand van zaken.  

 
Update besmettingen afgelopen week 

  

Klas Aantal 

5H 1 leerling 

6V 2 leerlingen 

 

Foute kersttruien- en kerstsokkendag vrijdag 17 december 
Op vrijdag 17 december is het 'foute kersttruien- en kerstsokkendag'. De naam zegt 

al genoeg, maar in de bijlage kun je nog wat ideeën opdoen. 

Tip: Als je geen kerst(f)outfit hebt weten te bemachtigen, kun je jezelf ook versieren 

en optuigen met allerlei andere kerstattributen. Het belooft een gezellige dag te 

worden! 

Genderneutrale toiletten 

De mindervalidetoiletten in gebouw B en gebouw S zijn aangewezen als 

genderneutrale toiletten. Een jaar geleden is deze afspraak gemaakt. De 

leerlingenraad en de leerlingen van de GSA hebben ons gevraagd hier nogmaals 

bekendheid aan te geven.   
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Wisselingen in lessen 

Een aantal collega's is meer dan een week met ziekteverlof thuis. Niet alle lessen 

kunnen opgevangen worden. We zijn blij dat het met enkele lessen wel lukt: 

Bij het vak Frans worden de lessen van Mascha van de Ven voor korte tijd 

opgevangen 

− 5h fa door Jacqueline Verhagen (twee van de drie lessen) 

− 5v fa door Niels de Boer 

− 4v fa door Niels de Boer 

− 4h fa door Jacqueline Verhagen (één lesuur) 
− 4h fa door Mohammed Yacoubi (één lesuur) 

− 3h fa door Mohammed Yacoubi 

Bij het vak Nederlands worden de volgende lessen van Charles Stax per direct 

opgevangen: 

− 4mc door Kevin Karsten (drie van de vier uur) 

− 3hc door Maarten van de Velden (twee van drie uur en na de Kerst volledig) 

Bij het vak rekenen worden vanaf deze week voor de volgende klassen de lessen 

gegeven door Maud van Tienen: 

- 1haa 
- 1hac 

- 1mhc 
- 2mb 

Rik Versteegen blijft nog tenminste tot de aankomende toetsweek de 

leerjaarcoördinator van klas 3 h/v.  

 
Agenda week 51 & 2 
Volgt bij nadere berichtgeving over de invulling van volgende week. 

 

BLIJF VOORZICHTIG 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 

 


