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 NIEUWSBRIEF 
Schooljaar 2019 - 2020 
Aflevering 8 
10 juli 2020 
 
 

 

 
 

Algemeen  
 
Rooster 1e schoolweek 
 

20-aug do School weer bereikbaar 

21-aug vr Klas 2 t/m 4: lesrooster en klas in te zien in Magister/Zermelo 

24-aug ma 13:00 - 14:00: leerjaar 1 roosters, informatie en laptop ophalen bij de mentor 

25-aug di 08:45: alle leerlingen starten bij de mentor. 
Vanaf 9:45 Kl 1 t/m 4 les volgens (aangepast) rooster 

Klas 2 t/m 4: Vanaf 13:00, na korte pauze (zelf lunch meenemen), introductie activiteiten 
voor leerjaar 2 (met fiets), leerjaar 3 (met fiets) en 4 (in nabijheid school) 

26-aug wo 08:45: alle leerlingen starten bij de mentor 
Les volgens (aangepast) rooster 

27-aug do Kl 1 introactiviteit 09:30 - 15:00 Nadere informatie volgt voor start schooljaar 

Kl 2 t/m 4  08:45 - 09:45 mentoractiviteit  
Kl 2 t/m 4  09:45 les volgens (aangepast) rooster  
19:30 – 21:30 Kl 1 introductiefeest  

28-aug vr Kl 1 08:15 - 09:45 vrij 
Kl 1 Brugklassurvival voorstelling tussen 11:00 - 13:00 

Kl 1 t/m 4 les volgens (aangepast) rooster 
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Vragenlijst onderwijs op afstand 

Bij het verschijnen van deze nieuwsbrief hadden inmiddels 122 ouders gereageerd. Dank daarvoor. Er 
staat wel in de begeleidende brief invullen voor 1 juli, maar vanwege het te laat doorzenden hebben 
we hem wat langer opengezet. Zodra alle ontvangen reacties verwerkt zijn, zullen we dit delen met 
het team en alle ouders. Een aantal zaken zullen best te verbeteren zijn, maar er ging ook heel veel 
goed. Hopelijk is onderwijs op afstand in de toekomst niet langer meer nodig, maar zo ja, dan zijn we 
daar op voorbereid. 
 
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, vóór 13 juli, zodat de boeken 
bezorgd worden voor aanvang van het nieuwe schooljaar. Op de website van 2College Jozefmavo en 
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 ontvangt u een factuur van Iddink. 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.  
 
Ouderbijdrage 2020-2021 
Binnenkort publiceren we op onze website een nieuw overzicht met de uitgaven van de 
ouderbijdrage voor aankomend schooljaar. De facturen worden in het begin van het nieuwe 
schooljaar (net als dit jaar) per mail verstuurd. Indien u een betalingsregeling wenst, adviseren we u 
in het begin van het schooljaar contact op te nemen met Dhr. P. van der Steen 
(vestigingscoördinator), steen.p@2college.nl. 
 
Gymshirt versleten? 
Alle leerlingen dienen tijdens de LO lessen het 2College gymshirt te dragen. Indien deze versleten of 
kwijt is kan er een nieuwe aangeschaft worden bij de locatiecoördinator. 
 
Brand New Day 
Weet u nog dat we met de kerstactie geld hebben ingezameld voor de stichting Brand New Day om 
jongeren met een afnemende gezondheid een mooie dag te bezorgen met lotgenoten vaders, 
moeders, broertjes en zusjes. Die dag is vanwege Corona helaas uitgesteld tot latere datum en de 
organisatie heeft mij gevraagd dat netjes aan iedereen te melden. Dat de dag doorgaat is zeker en 
we hopen voor deze kinderen dat het spoedig mogelijk zal zijn. 
 
 

 
Team van de Jozefmavo 
 
 
De volgende nieuwsbrief verschijnt op dinsdag 25 augustus. 
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