
 

Nieuwsbrief augustus 2021 

Start schooljaar 

Wij hopen dat u een prettige zomervakantie achter de 

rug heeft zodat we allemaal uitgerust en vol 

enthousiasme aan het nieuwe schooljaar kunnen 

beginnen. We wensen iedereen dan ook een mooi, 

gezond en succesvol schooljaar toe. Op de 

Gasthuislaan wordt deze week hard gewerkt om een 

goede start te kunnen maken in het nieuwe jaar. We 

zijn heel blij dat we kunnen starten met volledige 

klassen en dat alle leerlingen weer in de school 

aanwezig kunnen zijn. Dat is natuurlijk fijn voor 

leerlingen en docenten. 

 

Corona-update 

Alle leerlingen zijn weer welkom op school en 

tegelijkertijd in de les aanwezig, maar een aantal 

coronamaatregelen blijft voorlopig nog van kracht. 

Leerlingen ontsmetten hun handen bij binnenkomst in 

de school en dragen een mondkapje als zij zich 

bewegen door het gebouw. Als je zit, mogen de 

mondkapjes af dus tijdens de lessen en in de pauzes. 

Ook moet nog steeds afstand gehouden worden ten 

opzichte van de docenten. De kantine is gelukkig ook 

weer geopend tijdens de grote pauze. 

 

De quarantaineregels zijn wel iets veranderd. 

Volwassenen en leerlingen die langer dan 2 weken 

geleden volledig zijn gevaccineerd, hoeven niet in 

quarantaine als een klasgenoot positief is getest en 

zijn dus welkom op school.  

Let op: Ga niet naar school als je klachten hebt. Doe 

bij twijfel eerst een zelftest. Hieronder een overzicht 

van de richtlijnen: 

 

 

Personeel  

We zijn heel blij dat we erin geslaagd zijn alle 

docentvacatures te vervullen. Een aantal collega’s 

start i.v.m. andere verplichtingen nog niet bij aanvang 

van het schooljaar.  

 



 

 De lessen Beeldende Vorming van mevrouw 

Van der Voort starten een aantal weken later. 

 De wiskundelessen van mevrouw Hartog en 

de geschiedenislessen van de heer Garst 

worden de eerste paar weken waargenomen 

door de collega’s. 

De heer De Boer (aardrijkskunde) heeft dit schooljaar 

verlof opgenomen. We wensen hem een mooi jaar toe 

en zien hem volgend schooljaar weer graag terug op 

onze locatie. 

 

Onderwijs 

In het kader van het Nationaal Programma Onderwijs 

(NPO) bieden we in meerdere vormen 

reparatieprogramma’s aan om leerlingen te 

ondersteunen die mogelijk last hebben gehad van de 

coronabeperkingen van vorig jaar. Ook op 

sociaal/emotioneel gebied worden extra initiatieven 

ingezet. 

 Formeren van een extra brugklas om de 

klassengrootte te verkleinen en de leerlingen beter 

te kunnen begeleiden.  

 Aanbieden van extra steunlessen in jaar 1 t/m 3 

binnen het maatwerkprogramma 4M.  

 Versterken van het aanbod van de Talentlessen 

door het toevoegen van modules waarin 

ontspanning wordt aangeboden. 

 Aanbieden van steun- en inloopmomenten in de 

voorexamenklassen 4 havo, 4 en 5vwo. 

 Uitbreiding van de lestabel van de examenklassen 

bij enkele vakken. 

 Organiseren van een introductie-tweedaagse voor 

leerlingen uit leerjaar 4 en 5 om te zorgen voor 

verbinding en kennismaking tussen leerlingen en 

mentoren. 

 

We streven ernaar om alles zo ‘normaal’ doorgang te 

laten vinden dit schooljaar. Wat de mogelijkheden zijn 

rondom werkweken en excursies is nog niet helemaal 

duidelijk, maar hierover communiceren we zodra dit 

duidelijk is.  

 

Maatwerktraject 4M 

Wij zijn blij dat we dit jaar ons onderwijs steeds meer 

de vorm kunnen geven die bij ons past. De 

talentprogramma’s voor de onderbouwklassen starten 

na de herfstvakantie op de woensdagmiddagen, en 

dat is natuurlijk geweldig. Om meer mogelijkheden te 

scheppen voor talentlessen heeft de Prins Willem 

Alexanderschool ruimte beschikbaar gesteld voor 

cultuurworkshops op de woensdagmiddagen. Als 

experiment zullen we ook een aantal leerlingen de 

mogelijkheid geven om op de locatie Sweelincklaan 

gebruik te maken van een aantal talentprogramma’s. 

 

Informatieavonden 

Vanaf volgende week gaan de informatieavonden voor 

de verschillende leerjaren van start. Naast een plenair 

gedeelte in de aula waar u algemene informatie 

ontvangt, maakt u kennis met de persoonlijke mentor 

van uw kind. De mentor is uw eerste aanspreekpunt 

het komende schooljaar. Voor meer informatie over de 

data verwijzen wij u naar de bijgevoegde agenda in 



 

deze nieuwsbrief en naar de website van de school. 

 

Introductieweken 

Gedurende de eerste twee lesweken staan er veel 

introductieactiviteiten gepland. De mentoren zijn soms 

dagenlang bezig met hun klas. Dat vinden we 

wenselijk om er met elkaar een succesvol jaar van te 

maken. Er hangt echter wel een ‘prijskaartje’ aan: 

Omdat mentoren met hun klassen bezig zijn, gaan 

hun lessen in de eerste (en tweede) week niet door. 

Tussenuren of korte lesdagen zijn voor veel groepen 

onvermijdelijk. Vanaf week 3 volgen we het reguliere 

rooster.  

 

Datum           Activiteit 

Ma 30 aug     

                     Ochtend: docenten actief 

                     13:15 uur ontvangst jr1, H4, V4 

                     14:00 uur ontvangst jr2 

                     14:30 uur ontvangst jr3    

Di 31 aug       

                      1e lesuur: studieles jr1 

                      1e lesuur: ontvangst H5, V5, V6 

                      2e lesuur: aanvang lesrooster 

Di 31 aug +  

wo 1 sep:       Tweedaagse voor H4 en V4 

Do 2 sep +  

vr 3 sept:        Tweedaagse voor H5 en V5 

Ma 6 t/m  

vr 10 sept:      Introductieweek brugklas 

Di 7 sep          

                       19:00 uur: Kennismakingsavond  

                        ouders van brugklasleerlingen 

Ma 20 sep 

                     19:00 uur: Kennismakingsavond  

                                       ouders jr 2 

                     20:00 uur: Kennismakingsavond  

                                      ouders jr 3 

Wo 22 sep  

                     19:00 uur: Kennismakingsavond  

                                       ouders H5 

                     19:30 uur: Kennismakingsavond  

                                       ouders V6  

Vr. 24 sep      

                     Personeelsdag  

                     Leerlingen lesvrij vanaf 11:55 uur 

Di 28 sep 

                   19:00 uur: Kennismakingsavond  

                                    ouders H4 

                   19:45 uur: Kennismakingsavond  

                                   ouders V4 en V5 

                   19:30 uur  1e Klassieke  

                                       ouderavond  

                (voor ouders van klas 1 gymnasium) 

Woe 29 +  

do 30 sep.  Schoolfotograaf  

Wo 6 okt 

              19:30 – 21:00 uur: 



 

              Voorlichtingsavond Hoogbegaafdheid  

              (voor ouders en leerlingen) 

Ma 11 t/m  

vr 15 okt    Tijdens deze week: 10-minuten  

                  gesprekken met ouders van  

                  brugklasleerlingen 

Wo 13 okt 

                19:30 uur: Concert (klassiek) voor  

                 gymnasium-, vwo+ en/of /HB-lln.  

                 Ouders ook welkom. 

Do 14 okt 

                    19:00 uur: Voorlichtingsavond  

                        ouders jaar 3 (profielkeuze) 

                   19:30 uur:   2e Klassieke  

                        ouderavond (voor ouders van  

                        klas 1 gymnasium) 

Vr 15 okt 

                   Organisatiedag personeel 

                   (leerlingen lesvrij) 

16 – 24 okt 

                   Herfstvakantie 

 


