Datum:
16-12-2021
Jaargang: 2021-2022

Van de directeur
Dit was het beeld
vanuit mijn kamer
op de 1e verdieping
vanochtend …
prachtig, verstild en
stemmig. Passend
bij onze gedachten
die vandaag bij
collega Rita von
Hebel en haar gezin
zijn

Agenda week 51
Ma 20 t/m vr 24-12:
Toetsweek
M4/H5/A6

En zo was het beeld
op de dijk een paar
uur later.

SE-dagen
M3/H4/A4T/A5
Do 23-12:

Paarse vrijdag
Afgelopen week is de Paarse Vrijdag weer door onze GSA georganiseerd en vele jongeren en
collega’s droegen die dag iets paars om onze vrijheid en gelijkheid te bevestigen.

Let op!
Op maandag 10
januari starten we
om 9.30 uur met de
lessen. Er zijn die
dag dus geen
maatwerklessen
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We realiseren ons te weinig dat we in een vrij werelddeel, in een vrij land en op een openbare
school leven en werken waar ook iedereen gelijke kansen, rechten en plichten heeft. Iedereen
mag zijn wie die hij of zij wil zijn en moet de vrijheid voelen om zichzelf te kunnen zijn. Wij hebben
binnen onze school zo’n sfeer en dat is erg fijn. We zullen vanuit de schoolleiding deze sociaalculturele waarden daarom sterk blijven uitdragen. Verderop in het weekjournaal meer over de
paarse vrijdag.

Laatste schoolweek
Volgende week is de laatste schoolweek
voor de kerstvakantie en tevens toetsweek
voor de schoolexamens. Deze SE’s en toetsen
duren tot en met vrijdagochtend, maar het
overgrote deel van onze leerlingen is
donderdag voor het laatst op school en dus
vrijdag roostervrij. Om de week toch een
beetje schwung en sfeer te geven is op
donderdagmiddag vanaf 12.00 uur ons
schoolplein ingericht als kerstmarktplein.
Zowel interact als de feestcommissie
organiseren verschillende activiteiten voor
het goede doel.
Voor alle leerlingen en collega’s is er lekkers
te eten en te drinken, onder het genot van
muziek van onze schoolband.

Corona
De coronaregels zijn tot 14 januari 2022 verlengd en dat betekent ook dat onze school tot die tijd mag
openblijven. Dat is goed nieuws, ondanks het feit dat veel collega’s nu hun kinderen minder gemakkelijk op
de basisschool of op de buitenschoolse opvang kunnen brengen. Dit zal hier en daar wel een beetje gaan
knellen in de laatste week voor kerst.

Basisafspraken op basis van de richtlijn RIVM:
o
o
o
o
o
o
o

Ouders/verzorgers komen niet in de school, tenzij dit echt niet anders kan.
Alle volwassenen houden 1,5 meter afstand van elkaar.
Vieringen vinden plaats zonder externe aanwezigen.
Daarnaast blijft iedereen met klachten thuis, totdat een negatieve testuitslag is ontvangen.
Iedereen met milde klachten mag bij een negatieve zelftest toch naar school.
Iedereen gaat in quarantaine als een huisgenoot of nauw contact positief is getest.
Ben je nauw contact en (volledig) gevaccineerdof heb je afgelopen 6 maanden corona gehad dan
hoef je niet in quarantaine.

Paarse vrijdag
Vorige week was het Paarse Vrijdag. De dag waarbij we
extra aandacht vragen voor de LGBT+ jongeren op onze
school. Dankzij de GSA kleurde de school mooi paars en
hingen er op verschillende plekken pride vlaggen.
Op deze dag lieten
veel leerlingen en
personeel zien dat zij
iedereen
respecteren zoals ze
zijn door paars te
dragen. Ook veel
mensen die geen
paars hadden lieten
hun steun blijken door
een regenboog op
hun hand te laten
zetten
of
een
plaktattoo
op te
doen.
De sfeer was goed en
we gaan ervoor dat
iedereen 365 dagen
per
jaar
gerespecteerd wordt
voor wie ze zijn!

Pag. 2

Sporthal
De
herinrichting
van
het
buitenterrein rond de hal is klaar op
de beplanting na.
Binnen zijn de vloeren ook gereed
en Bosan is begonnen met het
monteren van de sporttoestellen en
turntoestellen.
1 februari staat nog steeds als
datum van ingebruikname en ook
hoop ik nog steeds voorzichtig dat
dit ietsje eerder zal zijn.
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De nieuwe naam, die voor de
meeste mensen geen verrassing zal
zijn �, is inmiddels ook duidelijk
zichtbaar
op
de
vooren
achtergevel.

