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1. We zijn gestart! 

Gisteren, 8 september zijn de lessen voor alle leerlingen weer begonnen. Het doet goed om 
iedereen weer bij elkaar te zien en om te zien dat de leslokalen weer gebruikt worden waarvoor ze 
zijn! Hopelijk strooit corona geen roet in het eten want ook wij hebben het liefst alle leerlingen op 
school. 
Stages. 
De leerlingen uit de 4e en 5e klas lopen 3 dagen stage per week. Soms zelfs 4 dagen als je in de 5e 
klas zit en geen cursus volgt. Onze stagebegeleiders zijn druk bezig om voor iedere leerling een 
passende stageplek te vinden. Dat kan even duren. De stagebegeleider neemt contact op zodra de 
stageplek geregeld is. Als u zelf goede ideeën heeft kunt u die doorgeven aan onze school. Wij 
zullen dan beoordelen of de stageplek voldoet aan onze wensen. 
 

2. Personeel 
Deze week zijn we bijna met het voltallige personeel gestart met het nieuwe schooljaar. Twee 
collega’s zitten nog een tijdje in de ziekenboeg. Dat zijn mevrouw Karin van Zandvoort en meneer 
Bas van de Veerdonk. Wij wensen beide collega’s een voorspoedig herstel. 
Tot die tijd hebben we waar mogelijk vervanging geregeld. 
 
Vervangingen 
De taken van mevrouw van Zandvoort zijn als volgt verdeeld: 
Mentor/Coach van Pro Entree (5e jaar) leerlingen: mevrouw Diana van Brakel (bereikbaar op 
donderdagmiddag). 
Begeleiding STAP* (voor 3e jaars leerlingen): dit wordt gedaan door mevrouw Thissen. 
Stagebegeleiding (voor 4e en 5e jaars leerlingen): deze wordt door verschillende collega’s ingevuld.  
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De taken van meneer van de Veerdonk worden als volgt verdeeld: 
De lessen op maandagochtend aan 3c worden vervangen door mevr. Schoenmakers en mevr. 
Thissen. 
Voor de gymlessen worden vervangen door mevr. Lynn van Rodijnen. 
De mentortaken worden overgenomen door mevrouw van Hintum. 
 

3. Kennismaken met de mentor. AANGEPASTE DATUM! 
 
Volgende week heeft u de gelegenheid om kennis te maken met de mentor van uw kind. Vanwege 
de geldende Corona regels kunnen wij niet alle ouders in onze lokalen ontvangen. We hebben de 
organisatie en de datum aangepast. 
 
Per leerling kunnen we één ouder ontvangen. Leerlingen komen niet mee naar deze 
kennismakingsavond. We organiseren de kennismaking in de aula, daar hebben we voldoende 
ruimte en ventilatiemogelijkheden. 
 
Uitnodiging: 
 
Klassen 1A+B: (mevr. Koops + dhr. van El) 
U wordt in de aula van onze school verwacht op dinsdag 14 september om 19.00 uur. Denkt u aan 
het mondkapje en de 1,5 meter regel? 
Pro-Basis 1C: (mevr. van de Wildenberg en mevr. Sikkes) 
U wordt op Het Plein van onze school verwacht op dinsdag 14 september om 19.00 uur. Denkt u 
aan het mondkapje en de 1,5 meter regel? 
 
Klassen 2A+B+C: (mevr. van de Greef + dhr. Brouwer + dhr. Hendriks) 
U wordt in de aula van onze school verwacht op dinsdag 14 september om 20.00 uur. Denkt u aan 
het mondkapje en de 1,5 meter regel? 
Pro-Basis 2D+E: (mevr. Reijnen + mevr. Geerdink) 
U wordt op Het Plein van onze school verwacht op dinsdag 14 september om 20.00 uur. Denkt u 
aan het mondkapje en de 1,5 meter regel? 
 
Klassen 3: (Mevr. van Hintum, mevr. Radenborg, dhr. L. Dekkers) 
U wordt in de aula van onze school verwacht op maandag 13 september om 19.00 uur. Denkt u 
aan het mondkapje en de 1,5 meter regel? 
 
Klassen 4: (Mevr. Soussi, Dhr. Damen, Dhr. Nabuurs en Dhr. van Dijk.) 
U wordt in de aula van onze school verwacht op maandag 13 september om 20.00 uur. Denkt u 
aan het mondkapje en de 1,5 meter regel? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

4. Corona. 
Hoewel iedereen vrijwillig gevaccineerd kan zijn moeten we nog steeds met een aantal regels 
rekening houden: 

- Op school zijn de mondkapjes nog steeds verplicht. Zonder mondkapje mag je het 
schoolgebouw niet in. Denk er dus aan dat je aanstaande maandag een mondkapje bij je 
hebt. 

- Als je de school inkomt dan moet je je handen ontsmetten. 
- Leerlingen onderling hoeven geen afstand tot elkaar te houden. Iedereen moet wel 1,5 

meter afstand houden tot alle medewerkers van onze school. 
- De leraar kan vragen om tijdens de les een mondkapje te dragen. 
- Als je verkoudheidsklachten hebt dan mag je niet naar school. Wij vragen dan om je te laten 

testen. Als de testuitslag negatief is mag je weer naar school. 
- Wij adviseren om vóór dat je aanstaande maandag naar school gaat om een zelftest af te 

nemen. Dit is vrijwillig. Per post heeft iedereen in juli van ons 2 zelftests ontvangen.  
- Zelftesten zijn op school gratis verkrijgbaar voor leerlingen die er om vragen. Deze zijn 

verkrijgbaar bij de conciërge. Leerlingen en ouders kunnen er om vragen. 

 
5. Huisbezoeken. 
Vanwege de corona omstandigheden en de onzekerheden die dat met zich meebrengt hebben 
we besloten dat er in schooljaar 2021-2022 geen huisbezoeken door medewerkers van de 
school worden gedaan. Uiteraard kunnen er wel oudergesprekken op school plaats vinden.  
 

6. Laptops. 
Dit schooljaar beginnen we met BYOD. Dit betekent “Bring Your Own Device”. Dat is Engels voor 
“neem je eigen laptop mee”. 
Alle leerlingen van de klassen 1, 2 en 3 moeten in het bezit zijn van een eigen laptop. Veel 
ouders hebben deze besteld bij de Rentcompany. Wij delen de laptops de komende 2 á 3 weken 
uit aan de leerlingen. We bereiden, samen met de leerlingen, hun laptops zodanig voor, dat ze 
er op school en thuis mee kunnen werken.  
 
 
Meer weten over De Singel? Klik dan hier. 
 

 
 
 

  
 
 

 

 

 

https://rentcompany.nl/
https://communicatie.hethooghuis.nl/desingel/

