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We zijn weer terug op school...........maar dan anders
Sinds maandag jl. gaan alle leerlingen weer naar school. Niet allemaal tegelijk, want dat mag
niet. We zien nu klaslokalen die voor ongeveer een-derde zijn gevuld. Op de
eindexamenklassen na dan. Die gaan nog steeds iedere dag naar school. Zij krijgen les in de
grotere lokalen. Zo kunnen ze toch de 'veiligheidsregels' in acht nemen.
Dat geldt ook voor leerlingen voor wie het wenselijk is dat ze iedere dag naar school komen.
Maar, zij zitten gewoon bij hun eigen klasgenoten.
Het is fijn om de leerlingen weer te ontmoeten. Zij vinden het ook fijn om elkaar weer te zien.
Dat hebben ze erg gemist.
We moeten allemaal weer wennen aan de zoveelste andere manier van lesgeven: een deel in
de klas én een groter deel thuis: waar leg je de focus?
Ook al is het wennen, het voelt beter dan de afgelopen tijd.
Wanneer gaat iedereen weer samen naar school?
Op maandag 8 maart beoordeelt het kabinet welke maatregelen vanaf 16 maart nodig zijn.

Terug naar school
Wat fijn om weer leerlingen op school te hebben! We gaan niet liegen; het is ook spannend en
we realiseren ons dat er risico's zijn. Ook collega's zijn bezorgd om hun eigen gezondheid en de
gezondheid van hun naasten en kwetsbaren om hen heen. Maar het contact met onze
leerlingen is waar wij voor werken en dat is fijn om weer, zij het in beperkte vorm, te mogen
ervaren! De leerlingen zitten in de lokalen op 1,5 m. afstand en de desinfectiemiddelen zijn weer
aangevuld en vrijwillig te gebruiken. We wijzen onze leerlingen op de hygiëne, maar kunnen het
gebruik van desinfectiegel niet verplichten. De eerste week is echter heel positief en
hoopgevend verlopen! Als iedereen zich aan de regels blijft houden blijven we hopelijk vanaf nu
open...

Ziekmeldingen
Nu we weer op school zijn willen we u ook vragen om de gele kaarten weer te gebruiken voor
het aanvragen van vrij voor bijv. afspraken bij fysio/ortho/huisarts. Ook voor het beter melden na
ziekte is het de bedoeling om hiervoor de gele kaarten weer te gebruiken. Ziekmelden mag nog
steeds telefonisch via de receptie. Indien de receptie niet bereikbaar zou zijn, dan kun t u een
email sturen aan een van de leerlingcoordinatoren: kwint.w@2college.nl (voor C20 en C19) of
beurden.s@2college.nl (voor C18).

S.O.S. examenleerlingen
Op vrijdag 19 maart start de proefwerkweek voor de
bovenbouw. Zoals ieder jaar gebruikelijk organiseren we voor
de examenklassen studeren op school voorafgaand aan
de toetsweek. Leerlingen uit de examenklassen die zich hiervoor willen opgeven kunnen
hiervoor terecht bij de heer Busscher.

Denkt u aan het invullen van het
tevredenheidsonderzoek?
Op 23 februari hebt u hier een email over ontvangen. De link staat een maand lang open om in
te vullen! Deze gegevens zijn voor ons enorm belangrijk om ons onderwijs voortdurend te
verbeteren. Alvast hartelijk dank!

Keuze O&O of bevo/muziek
Voor de meivakantie ontvangen de leerlingen van C19 hun advies voor O&O en voor Bevo en
Muziek. Op basis van hun wensen en de adviezen die door de vakdocenten worden uitgebracht
maken de leerlingen van dit leerjaar in de periode daarna een keuze voor het 3e leerjaar. U
wordt hier binnenkort uitgebreid over geïnformeerd!

Je gaat weer op de foto!
De jaarlijkse fotoshootdag van de firma vandenBerg-ID moet dit jaar op 3 dagen worden
afgewerkt. Dat gaat gebeuren op maandag 15, dinsdag 16 en woensdag 17 maart.
Leerlingen worden dan op de dag dat ze op schoolzijn op de foto gezet. Daarvoor krijgen ze nog
een persoonlijke mail met het rooster waarop ze aan de beurt zijn.
Helaas is het op dit moment niet mogelijk om een klassenfoto te maken. De fotograaf heeft
daarvoor een alternatief in de vorm van een zogenaamde koppenkaart. Deze zal, naast de
portretfoto van uw kind, aan het fotopakket dat u thuis ontvangt, worden aangeboden.

"Delen is vermenigvuldigen" (anoniem)
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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • Voor een goede ontvangst voegt u
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