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Nieuws

Inhoud

Corona
Inmiddels is de school alweer 2 weken gesloten.
Het is voor iedereen omschakelen geweest,
docenten hebben pijlsnel hun lesaanbod moeten
digitaliseren, leerlingen hebben ineens vanuit huis
in moeten loggen en zijn zelfstandig aan de slag
gegaan.
Het is voor iedereen heel erg wennen maar wij zien
dat er toch heel veel leerlingen zijn die enthousiast
aan hun lessen zijn begonnen. Mochten leerlingen
nog problemen hebben met inloggen, geef dit dan
door aan de mentor. Samen zorgen wij ervoor dat
iedere leerling het onderwijs blijft krijgen waar ze
recht op hebben.
Op dit moment is nog niet duidelijk hoe lang deze
maatregelen noodzakelijk zijn. Zodra hier meer
over bekend wordt, wordt u hierover via de mail
geïnformeerd.
Mocht u informatie die wij u hebben gestuurd
nogmaals willen lezen, dan kunt u naar onze
website gaan. Daar is een Corona-pagina
gemaakt, hier kunt u alles terugvinden.

Laatste richtlijnen vanuit de GGD
Voor iedereen geldt:
• Was je handen regelmatig met water en
zeep
• Hoest en nies in de binnenkant van je
elleboog
• Gebruik papieren zakdoekjes
• Geen handen schudden
• Houd 1,5 meter afstand van elkaar
• Blijf thuis bij klachten van neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Ook bij
milde klachten.
• Blijf thuis en ontvang ook geen bezoek.
Mijd sociaal contact.
• Heeft iemand in je huishouden koorts?
Dan blijft iedereen uit het huishouden
thuis (uitzondering: vitale beroepen)
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Verkeersveiligheid
10 Maart was de kick-off van de week van het verkeer. Geen crossfit,
voetbal of ringzwaaien dit keer maar een gymzaal waar 5 mannen van
de breakdance groep 155 dansten, rondreden op kleine motoren of
acrobatische toeren uithaalden.
Snelle beats, afgewisseld met technogeluiden en zang vormden de
basis voor de act van de mannen van 155. Alles werd uit de kast
gehaald om leerlingen extra verkeersbewust te maken.
Verkeersmarkt
De leerlingen van de 3e, 4e en 5e klassen hebben enthousiast
meegedaan. Want hoe is het om een parcours te lopen zonder dat je
wat kunt zien? En hoe red je jezelf uit een auto die na een ongeluk op
de kop terecht komt? Dat viel nog niet mee!
Met een VR bril konden ze ook ervaren hoe het voor een vrachtwagenchauffeur is om aan het verkeer deel te nemen. Vooral de dode hoek
kwam hier aan de orde en dat onzichtbare deel voor een vrachtwagenchauffeur is een stuk groter dan iedereen dacht, goed om te weten
waar je NIET moet staan.
Ook werd de kennis op het gebied van verkeersregels getest en
alhoewel de leerlingen al heel veel wisten, zijn er ook weer even wat
verkeersregels opgefrist.

Bliksemstage 1e jaars
Op donderdag 12 maart was het voor de 1e klassers eindelijk tijd om
op bliksemstage te gaan. Er kon gekozen worden uit een kijkje nemen
in werken in de bouw, bij bouwmensen. Een andere keuze was de
supermarkt Hoogvliet, die later werd vervangen door een bezoek aan
tuincentrum Global Garden. Een groepje meiden mocht lekker met
kleine kindjes buiten spelen bij kinderdagverblijf Happy Kids
en er werd meegereden in een vuilniswagen bij Meerlanden in
Rijsenhout.
Door alle enthousiaste verhalen van de leerlingen zou je bijna een
ander beroep gaan kiezen! En dat is precies de bedoeling van deze
bliksemstages in de 1e en 2e klas: de leerlingen laten zien welke
beroepen er allemaal bestaan en welke mogelijkheden er zijn voor
stages en werk als je praktijk-onderwijs volgt.
Al met al weer een zeer geslaagde ochtend, met blije leerlingen en
tevreden docenten

Beeldschermgebruik
Iedere ouder loopt tegen hetzelfde probleem aan. Waar iedere ouder
eerst probeerde zijn kind van het beeldscherm af te krijgen, moeten ze
nu aangemoedigd worden het beeldscherm op te zoeken. Nu dan
natuurlijk niet om te gamen maar om huiswerk te doen.
De Stichting Brijder geeft hierin wat handige tips op:
https://www.bureaujeugdenmedia.nl/mediaopvoeding-corona-crisis/
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