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Jaargang 14, 23 december 2022 

 
Beste ouders/verzorgers, 
 
Wat is het heerlijk om tot nu toe met elkaar een schooljaar te beleven waarin corona niet of nauwelijks een 
rol speelt. Natuurlijk zijn de effecten van corona niet helemaal verdwenen, maar hoe fijn is het dat we er nu 
nog maar zijdelings mee te maken hebben. Zo nu en dan horen we van besmettingen en gaan leerlingen en 
medewerkers in isolatie. Maar het effect is minimaal, zeker als je het vergelijkt met de twee jaar hiervoor. 
Kortom: heerlijk!  
 
Kerstactie en BLACK  
Door het uitblijven van corona en de daaraan gekoppelde beperkingen konden we dit jaar ook weer op onze 
eigen, Durendaelse, wijze vorm en inhoud geven aan onze kerstactie. Als u dit bericht ontvangt, loopt de 
actie voor de laatste groep leerlingen ten einde en starten wij met onze kerstborrel en -loterij (óók voor de 
goede doelen). Ik wil hier onze buitenlesactiviteitencommissie (kort: BLACK) bedanken voor de organisatie 
van wéér een mooie kerstactie. BLACK bestaat overigens uit een groep enthousiaste leerlingen én collega's.   
Omdat er de komende tijd nog meer acties worden uitgezet voor de goede doelen (dit jaar Sociaal Huis 
Oisterwijk en Villa Pardoes) kunnen we trouwens nog niet zeggen wat de totaalopbrengst is van de 
inspanningen. We zijn bijzonder aangenaam verrast door de vrijgevigheid van veel ouders/verzorgers, ook 
voor de kerstloterij.  
 
Save the date: 15 februari   
Afgelopen voorjaar was het eindelijk ook weer mogelijk om een thema-avond te organiseren voor alle 
ouders/verzorgers van onze leerlingen. De organisatie van deze avond is in handen van de ouderraad.  
Vorig jaar was het aantal bezoekers groot en wist de spreker de aanwezigen van begin tot eind te boeien.  
De ouderraad denkt ook dit jaar weer velen van jullie te verleiden om te komen. Houd de mailbox dus in de 
gaten: in de loop van januari volgen er een uitnodiging en de mogelijkheid om in te schrijven. Begin nu met 
het noteren van deze avond in de agenda!  
 
Lees eens een boek!  
Traditiegetrouw vinden jullie in de bijlage een bijdrage van docenten van onze school waarin zij het lezen van 
boeken promoten. In de brief geven zij ook tips hoe je als ouder je kind kunt verleiden tot het lezen van een 
boek. Leesbevordering vindt natuurlijk plaats op onze school, maar ervaring leert ook dat de inzet van 
ouders/verzorgers enorm bijdraagt aan de kans op succes.   
 
Tot slot  
Ik sluit af met jullie allen: ouders/verzorgers van onze leerlingen, samen een fijne kerstvakantie te wensen.  
Ik wens jullie eveneens een goede afsluiting van ‘22 en een goede start van het nieuwe jaar. Veel plezier en 
blijf gezond!  
  
Namens alle medewerkers van 2College Durendael,  
 
Ben Leenen, vestigingsdirecteur  

https://www.2college.nl/durendael/

