Korte Nieuwsbrief, 1 december 2017
Geachte ouders/verzorgers,
Hierbij ontvangt u een korte nieuwsbrief om u te informeren over enige zaken:
50-minuten rooster
Maandag aanstaande zijn er in de middag 10-minuten oudergesprekken. Wij hebben die dag
een 50-minuten rooster, zodat er zo min mogelijk lesuitval is. Het zesde uur eindigt dan om
12.40 uur. De 7e uren (tekenen, Duits) gaan gewoon door en starten na de pauze om 13.15
uur. Woensdag is er een normaal rooster, omdat de oudergesprekken pas ’s avonds zijn.
Sinterklaasviering
Op woensdag 6 december vindt tijdens het 6e uur (i.p.v. KWT) met de mentor de
Sinterklaasviering plaats. Iedere klas geeft daar op eigen wijze vorm aan.
Annelies de Schepper
U heeft ongetwijfeld gemerkt dat de lessen Nederlands in de onderbouw en in 3c sinds 22
november worden vervangen door studiehuis uren of andere opvang. Het betreft de lessen
die gegeven worden door Annelies de Schepper. Graag informeer ik u over de redenen
hiervoor. Op 22, 23 en 24 november heeft Annelies een Train de Trainer programma
gevolgd, samen met Laura Carstens. Het programma heet Rots& Water en zal worden
ingezet als mentorprogramma in de onderbouw. Doel is het versterken van sociale
vaardigheden, zelfvertrouwen en weerbaarheid. De lessen die in verband met deze training
niet door Annelies zelf konden worden gegeven, zijn gegeven door andere docenten, met
behulp van van te voren klaargelegd lesmateriaal. In die zin zijn deze lessen niet
‘uitgevallen’. Deze week is Annelies ziek. Gisteren werd duidelijk dat zij een langere
herstelperiode nodig heeft en tot aan de kerstvakantie niet zal werken. Ik ga ervan uit dat zij
in januari weer volledig hersteld is. Wij wensen haar van harte beterschap!
Het mentoraat van klas 2bc zal worden overgenomen door Sander Bechtold. Voor de lessen
Nederlands ben ik met spoed op zoek naar een vervanger. Zodra deze is gevonden zal ik de
betreffende klassen daarover informeren. Mocht u een beschikbare, bevoegde 2e graads
docent Nederlands kennen of een briljant idee hebben, dan hoor ik dat graag.
Ik vertrouw erop u zo weer voldoende te hebben bijgepraat. Mocht u nog vragen hebben,
dat kunt u altijd contact met mij opnemen.
Met vriendelijke groet, fijn weekend,
Mariette Zuijdgeest
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