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Van de directeur
We gaan weer een feestelijke maand tegemoet met sinterklaas, kerst
en de jaarwisseling in het verschiet.
Natuurlijk gaan we daar zoveel mogelijk in mee, maar ondanks het
gegeven dat de gevolgen van de lockdown ons vooralsnog niet te
hard raken, zullen we toch een aantal zaken moeten beperken en/of
afgelasten. Grote buitenlessige activiteiten zoals bijvoorbeeld
schoolfeesten, mogen niet doorgaan. Scholen blijven vooral open om
zoveel mogelijk het fysieke lesgeven mogelijk te maken, zodat
vertragingen van het leerproces niet plaatsvinden.

Agenda week 47
Ma 22 en di 23-11:
Online ouderspreekavonden volgens
rooster

Het kerstdiner en ook het kerstgala moeten we de komende maand opnieuw afblazen, maar
ik beloof dat we gaan nadenken over een mooi alternatief als er weer gefeest mag worden.
Volgende week zal ik verder uitweiden over de weken voor de kerstvakantie. Tot die tijd:
-

Bij klachten: blijf thuis en laat je testen bij de GGD, ook als je gevaccineerd bent.
Ben je positief getest en heb je dus corona? Blijf dan thuis en uit de buurt van
anderen.
Houd anderhalve meter afstand tot anderen, dat is veiliger.
Geef andere mensen geen hand en was vaak en goed je handen.
Hoest en nies in je elleboog en zorg voor frisse lucht.

CKV-activiteiten
In dit kader (= coronamaatregelen) krijg ik ook vragen over opdrachten voor CKV, bijv.
bezoek een theatervoorstelling/ expositie). Daarover kan ik zeggen dat we als school de
mogelijkheid hebben om een aanvraag te doen voor zo’n schoolactiviteit, waarbij de
culturele instellingen de ruimte hebben om regels voor kleinere schoolgroepen ietsje aan te
passen.
Uiteraard worden leerlingen niet afgerekend als bepaalde opdrachten niet kunnen worden
uitgevoerd als gevolg van de coronaregels.
Daarom een oproep aan de leerlingen die het betreft: Maak met elkaar afspraken om in
groepen naar culturele activiteiten te gaan en zorg dat je docent er een schoolactiviteit van
maakt. Voor meer informatie kun je daar de ckv-docent over aanspreken.
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Landelijk blijkt dat jonge kinderen steeds vaker besmet zijn en dus positief testen. Dat merken
wij ook omdat enkele van onze collega’s in quarantaine moeten vanwege hun positieve
geteste kind. Dat daardoor meer lessen uitvallen is niet te voorkomen. We proberen de
problemen die daardoor ontstaan zoveel mogelijk op te lossen, maar dat lukt natuurlijk niet
helemaal.
We trekken ook steeds meer docenten aan die vanuit zogenaamde NPO-gelden (nationaal
plan onderwijs) betaald kunnen worden. Zij kunnen (een deel van) de uitgevallen lessen
overnemen. En als collega’s hersteld zijn, dan kunnen we deze extra docenten inzetten (als
vliegende kiep) voor het inlopen van vertragingen. Vandaag hebben we een gesprek met
een ervaren docent Engels die als pensionado graag nog wat lessen wil blijven geven. Of het
tot een benoeming komt, hoort u volgende week.
We weten dat u begrip heeft voor uitval van lessen, maar het is goed om te weten dat het
Corona-virus ons wel voortdurend op de proef blijft stellen.

Ouderspreekavonden 22 en 23 november
Op 22 en 23 november hebben ouders en leerlingen de mogelijkheid om gedurende 10 minuten met onze
docenten te spreken. Deze gesprekken zullen net als vorig schooljaar online georganiseerd worden. We gaan
als volgt te werk:
Ouder(s)/verzorger(s) krijgen via de mail een uitnodiging om bij maximaal twee vakdocenten een
10-minutengesprek aan te vragen. Er is een rooster gemaakt van alle 10-minutengesprekken.
Sommige docenten kiezen ervoor om de gesprekken vanuit hun huis voeren, andere collega’s zullen dat vanuit
ons schoolgebouw doen. De schoolleiding zal de gesprekstijd bewaken en het wisselsignaal omroepen.
Het is in ieders belang dat de gesprekken strak volgens rooster plaatsvinden. Dit om te voorkomen dat
gesprekken elkaar overlappen en een volgend gesprek te laat van start gaat.
Alvast dank voor uw medewerking en begrip.

Projectweek

Klas 1 Technasium
Vorige week maandag hebben we een leuk uitstapje
gemaakt met de Tech-leerlingen van klas 1.
Binnenkort gaan we voor Waterschap Rivierenland aan
de slag met een nieuwe opdracht over ecologische
waterbergingen.
Om de leerlingen goed voor te bereiden, zijn we op
veldwerk geweest naar de rioolwaterzuivering in
Geldermalsen. Behalve een rioolwaterzuivering is hier
ook een zonnepark en een nieuw ecologisch
waterbergingsgebied gerealiseerd. Diverse onderdelen
die alle tot het takenpakket van WSRL behoren.
‘s Middags was er tijd voor
ontspanning en teambuilding. Bij
de Kurenpolder in Hank hebben
we in teams gestreden bij het
bouwen van katapulten en
beklimmen van ‘de Muur’. Daarna
volgde een klimparcours met
obstakels en uitdagingen waar de
leerlingen elkaar hielpen als
maatje.
Het weer zat gelukkig mee en we
kijken terug op een educatieve en
gezellige dag!
Team Technasium

Eindpresentaties klas 3 met Prorail
Velen van jullie hebben de imposante truck van ProRail vast zien
staan op het schoolplein afgelopen dinsdag. Het gaat om de
zogenaamde ‘incidentenbus’ die, zoals de naam al aangeeft,
ingezet wordt bij calamiteiten op of bij het spoor. De leerlingen van
AH3Tech kregen uitleg over het uitgebreide materieel aan boord van
de incidentenbus en de vele toepassingen.

Terwijl de ene helft van de groep ontspannen
luisterde naar de ervaringen en mooie verhalen van
ProRail-medewerker Teus, stond de andere helft ‘te
zweten’ tijdens hun eindpresentaties. Na drie
kwartier wisselden we van programma en waren de
rollen omgedraaid. ProRail is op zoek naar
innovatieve oplossingen om de capaciteit van
treinstation Amsterdam Zuid te vergroten en het
station te moderniseren. De leerlingen van AH3Tech
hebben nagedacht over verschillende onderdelen
van het station, zoals de perrons, toegangspoortjes,
het winkelgebied en het gebruik van duurzame
materialen. Tevens heeft ieder team geredeneerd
vanuit een andere stakeholder. Denk hierbij aan de
omwonenden van het station, de internationale
reiziger, minder-valide reizigers en ProRail zelf.
Een complexe, maar daarmee uitdagende
opdracht voor onze jonge Technasiasten. Er is een
aantal zeer interessante ideeën naar voren
gekomen, die Prorail zeker ‘mee naar huis neemt'.
Alles bij elkaar weer een mooie ervaring voor onze
leerlingen
met
een
vooraanstaande
opdrachtgever.
Team Technasium
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De afbouw heeft enige vertraging opgelopen omdat oktober een erg natte maand was, waardoor het in het
gebouw te nat was om de ondervloeren aan te brengen. Inmiddels draait de verwarming al anderhalve week
op volle toeren om hierin verandering te brengen.
Dit betekent dat we er nu vanuit gaan dat we de sporthal vanaf 1 februari volledig in gebruik kunnen nemen.
Het buitenterrein wordt nu ingericht en bestraat.

Redactie: Henny Scheffers
hscheffers@merewade.nl

Aan de voorzijde van de sporthal komen zo’n 24 parkeerplaatsen waarvan op termijn 8 met elektrische
oplaadpalen. De voorzieningen hiervoor worden getroffen en bij oplevering zal een paal met twee
aansluitpunten beschikbaar zijn. Later kunnen we dit dus vrij gemakkelijk uitbreiden. Uiteraard is er ook veel
aandacht voor groen en natuur. Achter de parkeerplaatsen komt een fietsenstalling met daarachter en
eromheen veel groen en natuur. De vroegere Uilentuin wordt dan ook een wadi (Water Afvoer Drainage
Infiltratie) om het hemelwater langzaam te laten wegzakken in de grond.

