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Geachte ouders, verzorgers van onze leerlingen,
Dit is de eerste Nieuwsbrief van 2020. Ik hoop dat voor u allen het nieuwe jaar voorspoedig
van start is gegaan! Graag praat ik u even bij over de laatste en komende weken.
Schoolfotograaf
De schoolfotograaf, de heer Alberto Sanchez, heeft van alle leerlingen een portretfoto
gemaakt. Er zijn ook klassenfoto’s genomen, samen met de mentor. De portretfoto’s
gebruiken wij voor Magister, de klassenfoto’s zijn een extraatje. Mocht er een jaarboek
worden gemaakt, dan kunnen deze foto’s ook daarvoor worden gebruikt. De foto’s worden
door ons niet op Facebook of op de website geplaatst. Monique mailt u de foto’s van uw
kind(eren), samen met de klassenfoto.
Website vernieuwd
Heeft u het nieuwe ontwerp van onze website al gezien? Fris en gebruiksvriendelijk, nu met
evenementenkalender voor een snel overzicht van de activiteiten. Ons promotiefilmpje staat
erop en er is een directe link naar Magister. Aan een interactief aanmeldingsformulier voor
nieuwe leerlingen wordt nog gewerkt. Mist u iets? Mailt u dan Petra Willemsen, zij beheert de
website p.willemsen@vespuccicollege.net
Gymshirtjes
Alle leerlingen die nog geen gymshirtje hadden gekregen, hebben er inmiddels eentje
ontvangen. Ze zijn dry-fit, royal blue met Vespucci logo en in jongens- en meisjesuitvoering.
Ze zouden er in augustus al zijn, maar er waren enige leverings- en bedrukkingsproblemen.
Mocht u een extra shirtje willen bestellen, dan kan dat bij Pim. Een shirt kost ANG 25,-. Het
is niet verplicht om zo’n shirt tijdens de gymles te dragen, maar wel tijdens sportdagen
‘buiten de deur’. Zo zijn we beter herkenbaar.
Openbare Bibliotheek Amsterdam
De leerlingen zijn aangemeld bij de OBA en zijn via hun Vespucci e-mailadres benaderd. In
deze mail staat een activeringslink. Mochten leerlingen niet meer weten wat hun wachtwoord
voor hun Vespucci mailadres is, kunnen ze op school bij Aurelio John hun wachtwoord laten
resetten. Mocht u vragen hebben over een account bij de OBA dat al een keer geactiveerd is
geweest, maar waarvan uw zoon/dochter het wachtwoord is vergeten, neemt u dan contact
op met ebook@oba.nl

Dansvoorstelling
Afgelopen vrijdag hebben de voor-examenklassen in het kader van CKV een
dansvoorstelling van Fina Dance Art School bij Luna Blou bijgewoond. Leerlingen en
begeleiders waren enthousiast over deze performance!
Ouderavond profielkeuze en Buitenlandreis
Komende dinsdag 4 februari is er een ouderavond met twee thema’s voor verschillende
doelgroepen. De klassen 3a, 3b en 3c krijgen informatie over de profielkeuze. Binnenkort
maken leerlingen een keuze in welk profiel en welke vakken zij uiteindelijk examen gaan
doen. Daarbij is het belangrijk dat zij bewust zijn van de gevolgen van hun beslissingen. Het
profiel is in grote mate bepalend voor mogelijkheden van een vervolgopleiding. We moeten
ze helpen een passende keuze te maken! Daarom is het belangrijk dat ook u goed op de
hoogte bent. Rita verzorgt de voorlichting voor 3a en 3b, ik zelf voor 3c.
Voor de ouders van leerlingen die meegaan op de Buitenlandreis naar Colombia is er
informatie over reis & regels. Chris, Petra en Pim verzorgen deze voorlichting.
Inloop 18.30 uur, start 19.00 uur, einde 20.00 uur. De koffie staat klaar!
Toetsweek
Van 17 t/m 21 februari is de toetsweek. Leerlingen hebben geen gewone lessen, maar
uitsluitend toetsen. Het toetsrooster is al bekend. Op vrijdag 21 februari hebben de
onderbouwleerlingen een project. U wordt daarover nog geïnformeerd.
Carnavalvakantie
De carnavalvakantie is bij Vespucci van maandag 24 t/m vrijdag 28 februari. Mocht u die
week van het eiland gaan: de lokale scholen zijn donderdag en vrijdag open, voor deze
dagen, 27 en 28 februari, moet u dan verlof aanvragen.
Vooruitblik werkweek
In de week van 30 maart t/m 3 april heeft ieder leerjaar eigen activiteiten. Ik wil u alvast
meegegeven dat de derde klassen een beroepsoriënterende stage gaan lopen en de klassen
4a, 4b en 5a doen een maatschappelijke stage. Leerlingen zijn daarover al geïnformeerd.
Het is de bedoeling dat zij zelf een stageplek zoeken. Wilt u ze daarbij helpen? Over de rest
van de werkweek wordt u nog bijgepraat.
Pim wordt vader
Binnen zeer korte tijd wordt Pim vader van een dochter! Dat is een heugelijke gebeurtenis.
Als zij geboren is zullen we u dat natuurlijk laten weten. Het betekent wel dat Pim enkele
dagen afwezig zal zijn vanwege bevallings- en kraamverlof. De lessen worden zo veel
mogelijk overgenomen door Max of er is een tijdelijke wijziging in het rooster.
Afscheid van Ruvienna Nicolaas
Onze docent Engels in de onderbouw, Ruvienna, neemt per 1 februari afscheid van het
Vespucci College. Om medische redenen gaat zij met haar gezin terug naar Nederland. Wij
betreuren het dat zij ons gaat verlaten en wensen haar en haar gezin veel sterkte en een
behouden terugkeer.
Nieuwe docent Engels
De lessen van Ruvienna worden overgenomen door Emmy Hermsen. Zij heeft al een paar
dagen meegelopen en heeft er veel zin in om met de leerlingen aan de slag te gaan. Emmy
is tweedegraads bevoegd en geeft ook les op het Marnix. Bij ons zal zij werken op dinsdag
en donderdag. Daardoor waren er aanpassingen aan het rooster nodig. Het nieuwe rooster
komt morgen op Magister en gaat maandag aanstaande in. Wij wensen Emmy een goede
start bij ons.
Ik hoop u zo voorlopig weer voldoende te hebben bijgepraat. Heeft u vragen? Mail gerust!
Mariëtte Zuijdgeest
rector

