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Covid-19
Helaas is er een toename van het aantal
Coronabesmettingen in de regio en moeten wij
ons hierop voorbereiden. Indien er Coronabesmettingen op school zijn, volgen wij de
onderstaande aanpak.
• De schoolleiding (tevens crisisteam) neemt
contact op met het College van Bestuur van de
Dunamare Onderwijsgroep en met de GGD.
• De positief geteste leerling gaat in
thuisquarantaine voor 10 dagen. De leerling
keert terug op school wanneer hij/zij 24 uur
klachtenvrij is.
• Medeleerlingen uit dezelfde klas krijgen het
verzoek zich te laten testen en in
thuisquarantaine te gaan. Bij negatief
testresultaat kunnen zij weer naar school.
• Indien er meerdere besmettingen blijken bij
leerlingen uit andere klassen kan de school
tijdelijk worden gesloten.
• In thuisquarantaine wordt onderwijs op afstand
geboden.
Wij hopen net als u dat bovenstaande niet nodig is.

Week Tegen Pesten
In de week van 21 september is de Week Tegen
Pesten van start gegaan. Ieder jaar wordt een
ander thema uitgekozen. Dit jaar is het thema:
‘Samen aan start’.
Er zijn samen met de leerlingen stappen gezet
naar een positieve en veilige sfeer in de groep
zodat er minder behoefte is om te pesten.
In alle klassen is hier in deze week extra aandacht
aan besteed.
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Agenda
10 t/m 18 oktober
Herfstvakantie
Donderdag 29 oktober
Studiemiddag
Ll vrij vanaf 12.00 uur
Vrijdag 6 november
Nationaal Schoolontbijt

Bureau Halt in de klas
Meteen aan het begin van het schooljaar heeft Bureau Halt voorlichting
gegeven aan onze 1e en 2e jaars leerlingen. Het onderwerp van de
voorlichting was Invloed van de groep.
Door in gesprek te gaan met onze leerlingen over grensoverschrijdend
gedrag, de gevolgen daarvan en hoe je kunt voorkomen dat je in zo'n situatie
terecht komt, zijn de leerlingen bewust gemaakt van wat groepsdruk is.

Excursie Den Haag
Vrijdag 18 september was het weer zover: De excursie naar Den Haag! De
leerlingen hadden zich de laatste weken goed voorbereid in de CUMA lessen.
De mentoren bleven er maar op wijzen dat ze hun identiteitsbewijs of paspoort
bij zich moesten hebben en dit jaar ook heel belangrijk: een mondkapje. Alle
leerlingen waren op tijd op station Hoofddorp en ze hadden zich heel goed
voorbereid, iedereen had zijn ID en mondkapje meegenomen. Super goed
gedaan allemaal! Zonder overstap en met WiFi in de trein was het heerlijk
reizen naar Den Haag. De leerlingen zijn, in het zonnetje, over het Binnenhof
gewandeld. Op dat moment begon de wekelijkse ministerraad. Minister
Koolmees vond het prachtig om te zien dat er weer leerlingen naar Den Haag
kwamen en wenste ons een fijne dag.
De beide klassen hebben een programma gevolgd bij Prodemos waar ze met
elkaar leerden vergaderen en stemmen over een nieuw te bouwen stad. Een
bezoek aan Tweede Kamer was het andere deel van het programma. Het was
een uniek bezoek omdat de Tweede Kamer binnenkort voor 5 jaar dicht gaat
in verband met een verbouwing. Het was een leerzame dag en gezellige dag.
Leerlingen van 3A en 3B bedankt.

Bromfietsrijbewijs
Er is zijn 10 leerlingen die zich hebben opgegeven om deel te nemen aan het
oefenen en behalen van het bromfietsrijbewijs. Ze zullen in de praktijk op een
parkeerplaats in Zandvoort gaan oefenen onder begeleiding van de rijschool.
Daarnaast krijgen ze een aantal theorielessen op school.

Bivak Outdoor
De brugklassen hadden een fantastisch opening van het schooljaar. Op de
eerste lesdag zijn ze gestart bij Bivak outdoor in Nieuw Vennep. Er werd volop
samengewerkt door middel van teambuilding activiteiten zoals het bouwen
van een katapult, schieten met pijl en boog en klimmen door een levend
spinnenweb. Na de pauze hebben ze de stormbaan betreden. Natuurlijk eerst
even geoefend hoe zo’n hindernis het beste te nemen is, maar tot slot met
iedereen zo snel mogelijk over de baan. Het was een geslaagde dag!

Wis Collect
Al eerder brachten wij u op de hoogte van de nieuwe manier waarop wij o.a.
de ouderbijdrage gaan innen, te weten Wis Collect. Helaas heeft de livegang
door een technisch probleem vertraging opgelopen, maar begin oktober gaat
het dan toch van start en ontvang u de mail.
Voor meer informatie over Wis Collect verwijzen wij u naar www.wis.nl/ouders.
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