
  

 
 

NIEUWSBRIEF 
Schooljaar 2020 - 2021 
Aflevering 12 
21 juli    
  

 
ROOSTER 1E SCHOOLWEEK 

6 september Klas 1 rooster en informatie 

7 september  
Klas 2 t/m 4 mentoractiviteit, daarna les volgens rooster  
Zie Zermelo  

8 september  
Klas 2 t/m 4 mentoractiviteit, daarna les volgens rooster  
Zie Zermelo 

9 september  
Klas 2 t/m 4 mentoractiviteit, daarna les volgens rooster  
Zie Zermelo 

10 september  
Klas 2 t/m 4 mentoractiviteit, daarna les volgens rooster  
Zie Zermelo 

 
 
 
 
SCHOOLVAKANTIES 21-22  

Herfstvakantie maandag 25 t/m vrijdag 29 oktober 2021 

Kerstvakantie maandag 27 december 2021 t/m vrijdag 7 januari 2022 

Voorjaarsvakantie maandag 28 februari 2022 t/m vrijdag 4 maart 2022 

Goede vrijdag vrijdag 15 april 2022 

Tweede Paasdag  maandag 18 april 2022 

Meivakantie    maandag 25 april 2022 t/m vrijdag 6 mei 2022 

Hemelvaart   donderdag 26 mei 2022 en vrijdag 27 mei 2022 

Tweede Pinksterdag  maandag 6 juni 2022 

Zomervakantie maandag 25 juli t/m vrijdag 2 september 2022 

 
 

 



 

Personeel  
De volgende collega's gaan 2College Jozefmavo verlaten en wij wensen ze daar waar ze gaan werken 
veel plezier en succes:  
De heer J. Berk docent LO 

Mevrouw M. van der Zandt, orthopedagoge 
De heer B. Kaya, docent Engels 

 
Er zijn dit jaar drie collega's die met pensioen gaan of stoppen met werken in het onderwijs. 
Mevrouw C. Schoenmakers, 12 jaar op de de Jozefmavo gewerkt als docent wiskunde en 
leerlingencoördinator. 
De heer P. Brouwers, 37 jaar op de Jozefmavo gewerkt als docent aardrijkskunde. 
De heer R. van Daelen, 36 jaar op de Jozefmavo gewerkt als docent Engels 
Wij bedanken hen voor alles wat ze voor leerlingen, collega's en de school hebben gedaan en wensen 
ze nog vele jaren van gezondheid en geluk. 
 

Over onze nieuwe collega's informeren wij u bij aanvang van het volgende schooljaar. 
 

Gevonden voorwerpen 
Bij de receptie liggen heel veel achtergelaten jassen, tassen, dassen, schoenen en gymspullen 
uitgestald. Tot uiterlijk vrijdag 12.00 uur kunnen deze spullen worden opgehaald, daarna wordt dat 
wat is blijven liggen naar een goed doel gebracht.  
 
Bestellen boeken 
Onlangs heeft u van Iddink een mail ontvangen om de boeken te bestellen voor aankomend 
schooljaar. We raden u aan om dit zo spoedig mogelijk te doen zodat de boeken bezorgd worden 
voor aanvang van het nieuwe schooljaar. Op de website van Iddink treft u ook informatie over het 
bezorgen van de boeken etc. Ook is het mogelijk om te whatsappen met Iddink. 
 
Niet ingeleverde boeken 
Zijn niet alle boeken ingeleverd dan heeft u van Iddink een factuur ontvangen. U bent zelf 
verantwoordelijk voor de financiële afhandeling van de niet-ingeleverde boeken. Mocht u erachter 
komen dat er nog boeken thuis liggen, neemt u dan zo spoedig mogelijk contact op met Iddink. 
 
Benodigdheden aankomend schooljaar 
Op onze website treft u op de downloadpagina onder het kopje “ouders” de lijst met benodigdheden 
voor aankomend schooljaar.  
 
Bereikbaarheid school 
Tijdens de vakantie zijn we niet bereikbaar van dinsdag 27 juli 12.00 uur tot woensdag 1 september. 
Voor noodgevallen kunt u terecht op het nummer dat u aantreft op de website. 
 
Ouderbijdrage 2021- 2022 
Binnenkort publiceren we op onze website een nieuw overzicht met de uitgaven van de vrijwillige 
ouderbijdrage voor aankomend schooljaar. De facturen worden in het begin van het nieuwe 
schooljaar (net als dit jaar) per mail verstuurd. Heeft u vragen, neem dan in het begin van het 
schooljaar contact op met Dhr. P. van der Steen (locatiecoördinator), steen.p@2college.nl. 
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Corona-aanpak in en na de zomer 

In de periode tussen 7 juni en vandaag zijn waren er geen leerlingen of personeelsleden positief 

besmet en dat is mede de verdienste van goed aan de afspraken houden en testen. Dank daarvoor.  
 

Zoals het er nu in Nederland uitziet starten we na de zomervakantie het schooljaar 21-22 met 

mondkapjes en afstand houden. Midden in de vakantie wordt daarover een besluit genomen en 

uiterlijk vrijdag 3 september hoort u daar meer van.  
 

Testvoorraad. 

In de afgelopen weken zijn alle scholen uit het voortgezet (speciaal) onderwijs, bevoorraad met 

zelftests zodat alle medewerkers en leerlingen zichzelf preventief en risicogericht kunnen testen op 

het coronavirus.  
 

Zelftesten in de zomer 

Scholen voor het voortgezet onderwijs hebben de afgelopen weken het verzoek gekregen om hun 

leerlingen en personeelsleden vóór de zomervakantie vier extra zelftesten mee naar huis te geven. 

Dat gaan we vrijdag doen bij de rapportuitreiking. De oproep is om twee keer na terugkomst van 

(een eventuele) vakantie (in het binnen- en buitenland) te testen én twee keer voor de eerste 

schooldag.  We zijn er tot en met dinsdag 27 juli voor als uw zoon of dochter om welke reden dan 

ook vergeten is de testen mee te nemen. 

In de bijlage bij deze nieuwsbrief is er een flyer voor leerlingen met informatie over het waarom en 

wanneer van zelftesten in de zomer.  
 

We blijven er alles aan doen om onze school open te houden. Ieders medewerking is daarbij nodig 

om het goed te laten gaan. 

 

 
 

Jozefmavo trots op geslaagden 

Het is weer gelukt om een geweldig resultaat neer te zetten; maar liefst 151 van de 156 kandidaten 

zijn geslaagd. Een slagingspercentage van 97% (96,8 %) Wat een mooie prestatie!  

De omstandigheden in een heel turbulent Coronajaar waren zeker niet optimaal en dat we het dan 

toch voor elkaar hebben gekregen is buitengewoon knap.  



We zijn TROTS op onze examenkandidaten die het toch maar gedaan hebben. 

TROTS op het team dat altijd voor iedere leerling tot op het allerlaatste moment is blijven gaan. 

TROTS op de ouders/verzorgers die hun kind en de school daarbij hebben gesteund. 

Wij wensen al onze gediplomeerden veel succes bij hun vervolgstudie. Voor de 5 examenkandidaten 

waarbij het helaas niet is gelukt, hebben we een passende oplossing gezocht. 

 

Nieuwsbrief  
De volgende nieuwsbrief verschijnt op woensdag 8 september. 


