
 

Nieuwsbrief maart 2021 

Zoals u van ons gewend bent, ontvangt u op dinsdag 

na iedere vakantie een nieuwsbrief met relevante 

informatie.   

 

De voorjaarsvakantie ligt weer achter ons. Het blijft 

bijzonder en soms lastig om vakantie te vieren in deze 

lockdown-periode en toch is het goed om even 

afstand te nemen van alles en tot ontspanning te 

komen.  

De persconferentie van afgelopen dinsdag was voor 

het voortgezet onderwijs een belangrijk moment. 

Zoals jullie allen hebben gelezen in onze eerdere 

mailing, hebben we met man en macht gewerkt aan 

een scenario waarin onze leerlingen zoveel mogelijk 

naar school kunnen komen. Het is, los van alle 

onderwijskundige uitdagingen, belangrijk dat onze 

leerlingen elkaar weer ontmoeten. We kijken er naar 

uit om onze leerlingen weer te mogen ontvangen! 

Daarnaast realiseren we ons goed dat we nog verre 

van de gewenste situatie zijn, namelijk: een gezellige 

volle school. We blijven een beroep doen op uw hulp 

en ondersteuning vanuit huis. Stap voor stap komen 

we hopelijk snel weer tot een gewone school, onze 

vertrouwde school.  

 

Personeel  

Mevrouw Idema (docent Duits) is achterliggende 

periode om medische redenen afwezig geweest. Stap 

voor stap hervat ze haar lessen weer, om uiteindelijk 

met ingang van 8 maart weer volledig te werken.  

 

 

 

Mevrouw van den Bogaert (medewerker 

huishoudelijke dienst) doorloopt momenteel een zwaar 

medisch traject. Vanwege dit traject en de risico’s 

rondom corona zal mevrouw van den Bogaert 

voorlopig nog niet terugkeren.  

 

Mevrouw Blansjaar (medewerker Front office en 

mediatheek) heeft ook een lastige periode achter de 

rug. Ook zij doorloopt een zwaar medisch traject en 

zal de komende periode minimaal inzetbaar zijn.   

 

Mevrouw Hartog (docent Wiskunde) zal de laatste 

periode voor haar zwangerschapsverlof de lessen 

online geven. Vervolgens gaat zij met ingang van de 

meivakantie met zwangerschapsverlof. 

 

Anglia examens 

Wij gaan er vooralsnog vanuit dat de Anglia examens 

van 8 april nog steeds kunnen plaatsvinden. Alle 

deelnemende leerlingen zijn inmiddels ingeschreven. 

Zodra wij er zeker van zijn dat wij de examens onder 

veilige omstandigheden kunnen organiseren, zullen 

wij u hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. 

Tot die tijd, blijf vooral oefenen en voorbereiden via 

het boek en/of het Anglia platform. 

Anglia organiseert ter voorbereiding op het examen 

ook live webinars. Leerlingen kunnen hier op 

particuliere basis aan deelnemen. Meer informatie 

over prijzen en registratie vindt u op: 

https://www.anglia.nl/webinars.html 

  

Keep up the good work! 

 
 
 

https://www.anglia.nl/webinars.html


 

Mediatheek & studieplein 

Begin december begon de verbouwing in de 

mediatheek én het studieplein (2e verdieping) 

Er is erg hard gewerkt en via de social mediakanalen 

van de school zijn er regelmatig updates geplaatst 

over de verbouwing die u mogelijk gezien heeft. 

Op maandag 11 januari is de mediatheek geopend en 

vanaf dat moment is de mediatheek weer in gebruik 

genomen! 

Leerlingen hebben hele middagen geleerd in de 

mediatheek en natuurlijk kon iedereen weer een boek 

uitzoeken. Ook waren er docenten die tijdens hun 

online les vanuit de mediatheek, elke leerling een 

boek lieten uitkiezen en die konden ze daarna dan 

ophalen bij de front office. 

  

Het studieplein is ook onder handen genomen en 

deze is veranderd in een stilteruimte. Vanuit de 

leerlingen werd aangegeven dat er behoefte was aan 

een stilteruimte in de school. 

In de stilteruimte is plek voor 14 leerlingen. Dus als je 

rustig wilt werken, is dit ‘the place to be!’. 

 

 

 
 

 

 

 



 

Een bericht vanuit de sectie Kunst 

Op maandagavond 15 februari vond in het 

Zuiderstrand Theater in Den Haag de première plaats 

van de dansvoorstelling 'Shadow's Whispers' gedanst 

door het Nederlands Dans Theater. In de voorstelling 

waren twee wereldpremières te zien. Een bijzonder 

moment waarop choreografen en dansers voor het 

eerst hun werk met de wereld deelden. 

Het eerste werk, Baby don't hurt me was een creatie 

van het choreografen duo Marne en Imre van Opstal. 

Een stuk over identiteit, seksualiteit, gender en liefde. 

Een stuk dat aansluit bij de wens van ieder mens om 

zichzelf te mogen zijn. Oprecht en zonder 

vooroordeel. Aangrijpend en indringend en aan de 

orde van de dag. Het tweede stuk was van Hofesh 

Shechter en kreeg de naam From England with 

love. Twee unieke dansstukken met elk een eigen stijl 

en boodschap. 

De dansers dansten in het theater, zonder publiek. 

Maar....... een cameraploeg in het theater registreerde 

alles dat wat op het toneel gebeurde en dit werd live 

uitgezonden over de hele wereld. Tenminste als je er 

een kaartje voor had gekocht. En dat hebben wij 

natuurlijk gedaan als school. Met het budget van de 

cultuurkaart konden de kunst algemeen leerlingen 

getuige zijn van een liveoptreden in een theater, 

vanuit hun eigen huis. Een intieme maar toch 

wereldse ervaring die de leerlingen even uit de sleur 

van de dag heeft getild. Samen kijken met mensen uit 

Mexico, Tel Aviv, New York en Istanbul! 

 

Op naar de volgende première, 

Emmeline Mooij 

 

 

 

 

 

Online Valentijnsfeest Brugklassen 

Vrijdag 12 februari stond het Valentijnsfeest voor de 

brugklassen op de planning. Door de corona 

maatregelen kon deze niet in zijn normale vorm 

worden georganiseerd, dus werd er een alternatief 

verzonnen.  

Donderdag en vrijdagmiddag zijn alle brugklas en 

assistentmentoren op pad gegaan om bij alle 180 

brugklassers een tasje te brengen! 

Inhoud? Een uitnodiging voor een digitaal 

Valentijnsevent op de vrijdagavond, een bingokaart en 

wat lekkers! 

De avond werd gepresenteerd door de 

assistentmentoren met een o.a. een quiz en een 

muziekbingo.Ook kwam Doctor Love tussendoor 

voorbij op zoek naar een goede match onder onze 

brugklasleerlingen. 

Al met al een hele leuk avond met veel enthousiaste 

leerlingen online! 

 
 

 



 

Controleren gegevens in Magister 

Binnenkort ontvangt u een bericht via Magister met 

het verzoek om uw contactgegevens te checken. 

Het komt vaak voor dat deze gegevens wijzigen 

gedurende de schoolperiode van uw zoon en/of 

dochter. Hierbij dus het verzoek om te controleren of 

alle NAW gegevens nog correct in Magister staan. 

 

Aangepaste protocollen 
In de bijlage van deze nieuwsbrief vindt u de 

aangepaste protocollen omtrent het coronavirus. 

Bekijk deze nauwkeurig, want deze wijken af van de 

eerdere protocollen! 

 

Wijziging jaarplanning 
Aangezien wij vorige week hebben vernomen hebben 

dat de leerlingen sinds vandaag deels op school 

aanwezig mogen zijn voor onderwijs en wij heel graag 

les willen geven, vervallen de ingeplande studiedag 

van donderdag 1 april en de personeelsdag van 

vrijdag 9 april. 

 

 

Agenda (onder voorbehoud van 

coronamaatregelen) 

Dinsdag 2 maart 17.00 

Inschrijven Steunlessen klas 1 en 2 voor 

maatwerkblok 4 

 

Woensdag 3 maart 

Alle lessen na 14.05 vervallen i.v.m. 

werkmiddag docenten 

Maandag 15 maart 

Start SE-3 

Maandag 22 maart 

Start maatwerkblok 4 

22 – 26 maart 

Minirooster i.v.m. rapportvergaderingen 

22 – 26 maart 

Inschrijven ouderspreekavond via Magister 

Maandag 29 maart 

Uitdelen rapporten + bevorderingsprognoses  

Vrijdag 2 april 

Goede Vrijdag 

Leerlingen lesvrij 

Woensdag 7 april (uitloop donderdag 8 april) 

Ouderspreekavond 

 

Donderdag 8 april 

Anglia Examens 

Vanaf woensdag 14 april 

Examentrainingen Havo 5 / Vwo 6 

Vrijdag 16 april  

Deadline inleveren profielkeuze klas 3 

Vrijdag 23 april (onder voorbehoud) 

Organisatiedag Personeel 

Leerlingen lesvrij 

 

Vrijdag 23 april 

Uiterlijke inleverdatum PWS formulier 

24 april t/m 9 mei  

Meivakantie 

 



Neusverkoudheid, hoesten, moeilijk
ademen/benauwdheid.
Koorts boven 38 °C of als iemand in het
huishouden koorts heeft of benauwd is.
Als iemand in het huishouden positief
getest is op COVID-19, dan blijf je thuis. Op
dag 5 kun je je laten testen. Is de uitslag
negatief, dan ben je weer welkom. Test je
niet, dan blijf je 10 dagen in quarantaine. 

Je blijft thuis bij:Terug naar
school: 
protocol tijdens
Covid-19

Je bent op de
aanvangstijd
van de les op
school
aanwezig.

We schudden
geen handen.

Bij binnenkomst in de hal
was je je handen 20
seconden met
desinfecterende gel.

Na toiletbezoek was
je je handen 20
seconden met zeep
en droog je je
handen af met
papier.

Je volgt de bewegwijzering in
het gebouw.

Je houdt anderhalve 
meter afstand. .

1,5 m 1,5 m

Je loopt direct
door naar je
lokaal en je

neemt je jas,
tas en lunch

mee Leerlingen
houden pauze
in het lokaal.

Je hoest en niest in
je elleboog en je zit
niet aan je gezicht. 

Je
desinfecteert
je tafel als je
vertrekt uit
het lokaal.

Neem je eigen desinfecterende handgel mee.Tip:

Een
mondkapje is

verplicht in
de school.

Het mag af als
je zit in de les.



Positief 

getest

Gezin 10 dagen in quarantaine. Als je geen klachten hebt, kun je je na 5 dagen

laten testen. Blijkt op dag 6 de uitslag negatief, dan ben je weer welkom. Test

je niet, dan blijf je 10 dagen in quarantaine.

Hooikoorts / chronische 

verkoudheid

Je bent welkom

Ziek tijdens de

dag

Ziek?

Covid-19

klachten Blijf thuis

en laat 

je testen

Negatief 

getest

Gezinslid 

met COVID-19 

klachten hoesten

benauwdheid

verhoging / koorts

verlies reuk / smaak

verkoudheids-

klachten

hoesten

benauwdheid

verhoging / koorts

verlies reuk / smaak

Positief getest

je blijft thuis

tot iedereen 24 uur 

klachtenvrij is

Overige

 klachten 'gewoon' ziek / 

ziek tijdens de dag
je blijft thuis / je gaat naar huis en je familie wordt gebeld

Je bent welkom

Je bent welkom

Je bent welkom

Je bent welkom

Naar huis! Familie (thuis) wordt ingelicht. 

Indien een leerling koorts heeft of benauwd is, broer/zus ook naar huis!

Versie 1 maart 2021

Volg het

advies op

van de GGD

verkoudheids-

klachten


