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NIEUWSBRIEF 9 maart 2022 
 

Informatie bestemd voor leerlingen, ouders(s)/verzorger(s) 
 
Corona: besmettingen en protocol 
Vanaf de voorjaarsvakantie zijn alle beperkingen in school opgeheven. Wij 
registreren daarom het aantal positief geteste leerlingen niet meer. Dit betekent dat 
er ook geen wekelijks overzicht meer in de nieuwsbrief komt.   

 

Wanneer uw kind positief test, kunt u hem/haar absent melden via de Magister-
ouderapp of telefonisch bij de receptie (0485-572 032). Wij vragen u om door te 
geven tot wanneer de quarantaine (waarschijnlijk) zal duren en of uw kind de lessen 
zal volgen via Zoom.   

 

Hieronder vindt u nogmaals de landelijke quarantaine-richtlijnen:   
• Indien uw zoon/dochter een positieve testuitslag van een zelftest heeft, vragen 

wij u z.s.m. een afspraak bij voor een GGD-test te maken.    
• Positief geteste personen lichten zelf hun nauwe contacten in.   
• De quarantaineperiode voor positief geteste personen is 5 dagen, als iemand 

dan 24 uur klachtenvrij is, mag hij/zij uit quarantaine. Dag 0 is de dag waarop 
de klachten zijn begonnen of dat je een positieve (zelf)testuitslag hebt 
gekregen.     

  
Dat corona nog niet weg is, merken we ook hier op school. Daarom vallen er 
opnieuw helaas meer lessen uit.  
 

Projectweek 
Van maandag 14 maart t/m vrijdag 18 maart vindt de projectweek plaats. De 
geplande activiteiten, zorgen voor een leuke en leerzame week voor docenten en 
leerlingen.  
 

Tevredenheidsonderzoek ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen 
Graag herinneren we jullie aan de uitnodiging voor het tevredenheidsonderzoek van 

Kwaliteitscholen. Het is voor ons van groot belang dat we jullie mening horen. Heel 

fijn wanneer deze ingevuld wordt, dat kost ongeveer 10 minuten. Alvast bedankt!  
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Personeel/lessen 
− Roos Versteegh zal tijdelijk niet aanwezig zijn in verband met overbelasting. 

We wensen Roos veel sterkte en beterschap. 

− Marlou van den Akker komt op 21 maart terug van bevallingsverlof.   

Met ingang van 14 maart (na de projectweek) de volgende wisselingen: 

− Ne 1HAa wordt Marlou van den Akker was Alice Geerdink 

− Ne 1MHc wordt Marlou van den Akker was Maarten van der Velden 

− Ne 3Ab wordt Marlou van den Akker was Maarten van der Velden 

− Ne 1Gb wordt Maarten van der Velden was Monique Dekker 

− Wi 2Ab: Maud van Tienen (was Lotte Robben) 

− Wi 4HwaB: Michel Kuijpers (was Heleen Fritschy) (miv 7 maart) 

− Wi 4HwaC: Kristie Hofmans (was Heleen Fritschy) 

− Wi 4HwaF: Kristie Hofmans (was Julia ten Broeke) 

− Wi 4Vwa1: Kristie Hofmans (was Erik van Haren) 

− Wi 5Vwa2: Kristie Hofmans (was Ivo Alink) 

− Wi 4Vwb1: Lotte Robben (was Heleen Fritschy) 

− RE: 2Mb: Sandra Derks (was Maud van Tienen) 

− En 4Hh: Monique Gommers (was Roos Versteegh) 

− En 4Venc1: Monique Gommers (was Roos Versteegh) 

− En 5VenC: Arlette Vrijenhoek (was Roos Versteegh) 

− Bi 1MHc Tom Elbers (was Lisa van de Laar) 

− Bi 1MHd Tom Elbers (was Lisa van de Laar)  

− Bi 2Hc    Tom Elbers (was Lisa van de Laar) 

− Bi 2Hd    Tom Elbers (was Lisa van de Laar) 

 

Eindexamengala 
Op donderdag 21 april wordt een gala voor onze eindexamenleerlingen 

georganiseerd bij Riche in Boxmeer. Meer informatie hierover volgt. 

 

In gesprek over de oorlog in Oekraïne  
Hoewel de coronacrisis nog niet voorbij is, wordt deze in het dagelijks nieuws dat op 

ons afkomt volledig overschaduwd door de volgende uitdaging, de oorlog in 

Oekraïne.   

  
Wij allemaal, maar zeker ook kinderen van alle leeftijden zijn met de oorlog bezig, 
ieder op zijn eigen manier. Het kan lastig zijn om hierover op de juiste manier in 
gesprek te gaan. In het artikel hieronder dat afgelopen week in NRC verscheen, 
staan 6 tips over hoe je met kinderen praat over oorlog, dat delen we graag met jullie.  
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De 6 tips zijn: 
 

1. Wees feitelijk, niet-emotioneel  
2. Wees eerlijk  
3. Check of kinderen bang zijn  
4. Stel vragen  
5. Kies een goed moment  
6. Laat kinderen helpen  

  

https://www.nrc.nl/nieuws/2022/03/02/hoe-je-met-kinderen-praat-over-oorlog-
a4096076   
 

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 
 

Week 11 en 12 uit de jaarplanner 
 

Maandag  

14 mrt 

Dinsdag 

15 mrt.  

Woensdag  

16 mrt.  

Donderdag 

17 mrt.  

Vrijdag  

18 mrt.  

 
Projectweek en TW3 examenklassen 

  Aanmelden  
nieuwe leerlingen 

  

 

Maandag  

21 mrt.  

Dinsdag  

22 mrt. 

Woensdag 

23 mrt. 

Donderdag  

24 mrt. 

Vrijdag  

25 mrt. 

4M bi 
Zooparc Overloon 

TW3 examenklassen 

5H bi 
Zooparc Overloon 

Inhaaldagen TW3 

examenklassen 

6V bi 
Zooparc Overloon 

 

Studiemiddag 
(Minirooster en 7e en 

8e lesuur vervallen) 
 

Praktijkexamen 

muziek 
aula S 19:30 uur 

 

 

https://www.nrc.nl/nieuws/2022/03/02/hoe-je-met-kinderen-praat-over-oorlog-a4096076
https://www.nrc.nl/nieuws/2022/03/02/hoe-je-met-kinderen-praat-over-oorlog-a4096076

