Datum:
20 januari 2022
Jaargang: 2021-2022

Van de directeur
Maandag aanstaande krijgen we de definitieve uitslag van het
traject ‘Excellente Scholen’ waar wij enige tijd geleden een jury
voor over de vloer gehad hebben.

Agenda week 3

Het traject Excellente Scholen helpt bijzondere voorbeelden van
het Nederlandse onderwijs voor het voetlicht te brengen en wil
bijdragen aan een onderwijscultuur waarin het vanzelfsprekend is
expertise te delen en te streven naar verbetering.

Vr 21-1: Online
Open Dag

Wij willen graag tot die bijzondere voorbeelden behoren met onze talentenstromen, dus
we wachten nog een paar dagen in spanning af.
Als we maandag een positieve uitslag ontvangen zullen we een extra journaal
uitbrengen.

Open Dag
Komende week is het projectweek en een deel van de
activiteiten kan doorgang vinden, maar zeker niet alles.

Agenda week 4

Di 25 t/m do 27-1:
Talentenstromen
klas 3
Di 25-1, 8e en 9e uur:
Inhalen toetsen
Do 27-1, 19.30 uur:
Online
voorlichtingsavond
ouders groep 7/8
Vr 28-1:
Talentenstromen
klas 1

Vrijdag, morgen dus, is onze open dag en dit keer dus
wederom digitaal. We gaan dit jaar zelfs twee liveuitzendingen uitvoeren; een om 16.30 uur en een om
19.00 uur. Daar tussenin zullen vele filmpjes en
schooldocumenten voorbijkomen, dus de liefhebbers
zullen zich geen moment vervelen.
Leerlingen, docenten en ook schoolleiding zullen aan het
woord komen tijdens de live-uitzendingen vanuit studio 1,
Fortes for You. Mooie beelden van bijzondere activiteiten
en feestelijkheden worden dan uitgebreid toegelicht en
besproken.

Toename besmettingen, ook op onze school
Door de toename van het aantal besmettingen op onze school heb ik u dinsdag, na overleg
met de GGD, een brief gestuurd via SOM . Deze voeg ik nogmaals toe (zie pagina 3 van dit
weekjournaal).
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Wij vragen u alert te zijn omdat het altijd mogelijk is dat uw zoon of dochter in contact is
geweest met een besmette medeleerling. Op school nemen wij geen zelftesten af.
Zelftesten hebben een belangrijke rol gekregen bij het onderkennen van besmettingen,
maar dan moeten de testen wel correct worden afgenomen. We geven onze leerlingen
zelftesten mee naar huis zodat ze onder toezicht van u thuis de testen op een correcte
manier kunnen uitvoeren. Als uw kind positief test is het wijs om thuis te blijven en een GGDtest aan te vragen. Een mogelijke quarantaineperiode van 10 dagen is in te korten door na
5 dagen nogmaals te testen.

Sport-/turnhal

De laatste stappen in de bouw van onze sporthal worden gezet. Zo is de inrichting t.b.v. turnen en onze
gymlessen inmiddels in de hele zaal aangebracht. Maandag 31 januari gaan collega’s starten met de
volgende werkzaamheden:
-

Materiaal ophalen bij het kunstgrasveld van GJS (nogmaals dank aan bestuur GJS voor gebruik);
Stellingkasten in elkaar zetten in binnen- en buitenmateriaalhok;
Container met sportspullen leeghalen en ook de mountainbikes in de nieuwe berging
onderbrengen;
Docentenruimte inrichten: kasten, bureau, planken ophangen;
Verhuisbedrijf komt met opgeslagen materiaal + verplaatsen/inrichten;
Leverancier Bosan komt voor uitleg gebruik materiaal + controle;
Gebruik zaal: ventilatie, temperatuur, sleuteloverdracht, werking tribune, geluidsdichte
schermen, gebruik tv’s.

We gebruiken de hele week van maandag 31 januari t/m vrijdag 4 februari voor bovenstaande
werkzaamheden. De lessen lo komen die week te vervallen, behalve die van Sports 1 en 2 extern op
dinsdag. Sports 1 en 2 extern op dinsdag 1 februari gaan dus door.
Dan kunnen we maandag 7 februari echt starten met de lessen in ons felbegeerde onderkomen, de
nieuwe sport-/turnhal. Hierover meer in volgende weekjournaals.
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