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Nieuwsbrief 54, 9 juli 2021 

 

Geachte ouders/verzorgers, beste leerlingen, 

In deze laatste Nieuwsbrief:  

• Corona 

• Zelftesten in de zomer 

• Uitzwaaien examenkandidaten 

• Nieuwe website 

• Klassenindelingen 

• Start nieuw schooljaar 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Corona 

We zijn er niet gerust op dat we na de zomer weer gewoon kunnen  starten. Op dit ogenblik 

zijn er geen besmettingen gemeld. Niet onder leerlingen. Niet onder het personeel. De 

berichtgeving in de pers baart ons zorgen. Mochten er nieuwe ontwikkelingen zijn op dit 

gebied die invloed kunnen hebben op de gang van zaken op onze school, dan laat ik u dat in 

de week voor de start van het schooljaar weten.  

Zelftesten in de zomer 

Scholen voor het voortgezet onderwijs hebben de afgelopen weken het verzoek gekregen 

om hun leerlingen en personeelsleden vóór de zomervakantie vier extra zelftesten mee naar 

huis te geven. Als het goed is hebben de leerlingen na het inleveren van de boeken de 

testen meegenomen die  voor hen klaar stonden.  

De oproep is om twee keer na terugkomst van (een eventuele) vakantie (in het binnen- en 

buitenland) te testen én twee keer voor de eerste schooldag. 

Ter ondersteuning van deze oproep is er een flyer voor leerlingen met informatie over het 

waarom en wanneer van zelftesten in de zomer. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Uitzwaaien examenkandidaten 

Ik hoorde (en ontving) veel complimentjes over hoe mijn team vol enthousiasme de 

examenkandidaten heeft uitgezwaaid. Wij hebben er ook zelf enorm van genoten. De 

heerlijke taart die wij als dank mochten ontvangen van Lars van Beek en zijn ouders was erg 

lekker, werd zeer gewaardeerd… en was heel snel op! De examenleerlingen hebben een 

bijzonder derde jaar gehad door Covid en hebben gelukkig het afgelopen jaar goed een 

vierde jaar op school kunnen doorlopen. Wij zijn blij met de uitstekende slagingspercentages: 

basis 97%; kader: 99%; mavo 97%. Hier is door alle kandidaten hard voor gewerkt! Niks 

cadeau-diploma. Nogmaals gefeliciteerd! Topprestatie. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Nieuwe website 

Omdat de tijd en ontwikkelingen niet stilstaan werd het tijd om onze website in een nieuw 

jasje te steken. Eerder dan verwacht kunnen wij u melden dat onze geheel nieuwe website 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fzelftesteninhetonderwijs.lt.acemlna.com%2FProd%2Flink-tracker%3FredirectUrl%3DaHR0cHMlM0ElMkYlMkZ3d3cubGVzb3BhZnN0YW5kLm5sJTJGYXBwJTJGdXBsb2FkcyUyRkRhYXJvbXRlc3Rpa19NaW5PQ1dfRkxZRVJfQTVfRklOQUwyLnBkZg%3D%3D%26a%3D67530072%26account%3Dzelftesteninhetonderwijs.activehosted.com%26email%3DpX%252BQTAkxyyEKgF17HXyEPdzcnO4HAC32L%252BfkRynC8ks%253D%26s%3D70189692019b45af1d8c7872fa5a69d3%26i%3D46A73A11A233&data=04%7C01%7Ccvb%40atlascollege.nl%7C5649b96ab4bc416567e908d940696cef%7Cdcf79e11dd9244c3881f3c407591ab4a%7C0%7C0%7C637611643817418200%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=%2FVWe95J2B%2BaOdW7TawxuAG9PfrvVH9umrX3LiQF4%2Fdw%3D&reserved=0
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online staat. Niet alleen het uiterlijk van de website, maar ook de functionaliteiten zijn 

aangepast en worden nog verder geoptimaliseerd.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Klassenindelingen 

De schoolleiding werkt volgende week nog een aantal dagen door om de klassenindelingen 

definitief te maken. Wij versturen op onze laatste werkdag, dinsdag 13 juli 2021, elke leerling 

bericht over in welke klas hij/zij geplaatst is. Mocht u hier vragen over hebben, dan kunt u 

zich vanaf 18 augustus wenden tot de teamleiders.  

Teamleider brugklas: dhr. Zonneveld, m.zonneveld@atlascollege.nl 

Teamleider leerjaar 2: dhr. Fölsche, j.folsche@atlascollege.nl 

Teamleider leerjaren 3 + 4: mevr. Broere, s.broere@atlascollege.nl 

Coördinator EOA: mevr. Kruize, j.kruize@atlascollege.nl 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Start nieuw schooljaar 

U krijgt hierover nog precieze informatie. Wij verwachten de leerlingen terug op school voor 

een eerste introductie op de volgende dagen en tijden:  

Leerjaar 1: maandag 23 augustus, 13.15 uur inloop, 13.30 uur ontvangst aula 

Leerjaar 2: dinsdag 24 augustus, 09.00 uur  

Leerjaar 3: 
Voor de leerlingen die nieuw instromen in leerjaar 3: dinsdag 24 augustus 09.30 uur 
Voor de leerlingen die hier al op school zitten: dinsdag 24 augustus, 10.00 uur 

 
Leerjaar 4: dinsdag 24 augustus, 10.30 uur   
 

EOA: dinsdag 24 augustus, 14.00 uur, ontvangst aula.  

 

De school is weer open vanaf maandag 16 augustus. De teamleiding is vanaf woensdag 18 

augustus weer aanwezig.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

…en dan gaan wij vakantie vieren. Ik heb u dit jaar elke week, en soms meerdere keren per 

week, op de hoogte gehouden van de zaken die speelden op school. U heeft het nieuws 

telkens kritisch gelezen en aan mij teruggegeven wat goed ging, waar u tevreden over was 

en aan welke zaken wij misschien meer aandacht zouden moeten geven. Ik dank u daarvoor 

hartelijk. Wij hebben er zo samen een goed jaar van gemaakt.  

In de Covid-periode is er zo, naast de contacten met de mentoren, veel contact geweest 

tussen school en thuis. Ik ben van plan dit volgend jaar voort te zetten.  

Nieuwsbrief 54 is de laatste van dit schooljaar. Het was voor het team en voor mij een jaar 

van hard werken en telkens weer inspelen op veranderende omstandigheden. De leerlingen 

hebben het, ook dankzij de ondersteuning van huis uit, erg goed gedaan. Dank u wel 

daarvoor. Dank u wel ook voor het vertrouwen dat u in ons heeft gesteld.  
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Nu, de zomer in, …een heel fijne tijd gewenst, 

 
 
met vriendelijke groet,   
 
    
Mevr. drs. M.B. Winkelhuis - Beneken Kolmer  
directeur SG Newton  
m.winkelhuis@atlascollege.nl  
 

Volg ons via:     

https://instagram.com/sg_newton_official?igshid=1dztdasxfi4g   

En op Facebook   
https://www.facebook.com/SGNewtonofficial 
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