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Nieuwsbrief nummer 8 
 
Julianadorp, 29 november 2021 
 
Beste ouders/ verzorgers, 
 
Goedemorgen. Bon dia i bon siman. Ik wens iedereen een heel prettige (werk)week toe. Hier een 
korte nieuwsbrief met vooral ook informatie over de inschrijving voor de 10 minuten gesprekken van 
7 en 8 december. 
 
Coronavirusvarianten. 
De wereld is helaas wederom in de greep van een nieuwe variant van het Coronavirus. Deze variant 
lijkt erg besmettelijk. We moeten hier op school altijd alert blijven op de kans op besmetting. Mocht 
uw kind zich niet fit voelen en verkouden zijn, laat hem / haar dan thuis. Informeer de school en de 
mentor. Via teams kan de leerling altijd inloggen en online meedoen aan de lessen. 
We hebben hier op school een kleine voorraad zelftesten. Mocht u het belangrijk vinden dat uw kind 
zo getest kan worden, laat dit mij dan weten. 
 
Studiereis bovenbouw leerlingen. 
Vorige week donderdag zijn 12 leerlingen van onze school naar Nederland gegaan als voorbereiding 
op mogelijke studies na afloop van hun middelbare school. Ondanks de toenemende besmettingen in 
Nederland zijn de Universiteiten en Hogescholen open voor het bezoek van de leerlingen. Laten we 
hopen dat deze studiereis onze leerlingen heel veel inzicht zal geven over de mogelijkheden die er 
zijn na de middelbare school. 
 
10 minuten gesprekken  
Mocht u naar aanleiding van het rapport met een docent of de mentor van uw zoon / dochter willen 
spreken, of met mij, dan kunt u zich opgeven voor een 10 minuten gesprek. U kunt dat doen via 
Magister. Als bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u een handleiding hiervoor. U kunt inschrijven vanaf 
woensdag 1 december om 12.00 uur tot vrijdag 3 december 7.15 uur. U kunt vrijdag 3 december om 
15:00 uur op Magister zien wanneer u voor de gesprekken bent ingepland. De gesprekken vinden 
plaats op dinsdagmiddag 7 en woensdagavond 8 december. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Wim de Visser 
Rector. 
 


