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 Nieuwsbrief 1, 19 augustus 2021 

 

Geachte ouders/verzorgers, beste leerlingen, 

Na een voor u, voor jullie, naar ik hoop, fijne vakantie, starten we volgende week het jaar 

weer op. Voor de ouders, verzorgers van onze nieuwe leerlingen een extra welkom.  

De afgelopen twee jaar heb ik elke week ouders, verzorgers, en leerlingen, op de hoogte 

gehouden van de ontwikkelingen op onze school. De nieuwsbrieven waren een goede 

methodiek om alle betrokkenen op de hoogte te houden van wat er op school gedaan werd 

in het kader van Covid. Ik kreeg altijd goede reacties terug. Soms tips hoe zaken wellicht 

beter aangepakt zouden kunnen worden. Maar vaak genoeg ook complimenten over de 

gekozen weg. Dit jaar wil ik graag deze wijze van communiceren met u voortzetten.  

In deze eerste Nieuwsbrief:  

• Corona  

• Vaccinaties en zelftesten 

• Start nieuw schooljaar 

• Schoolfoto's, AVG en set thuis ontvangen? 

• Ouderavonden vooraankondiging 

• E-mailadressen teamleiders & coördinator EOA  

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

Corona 

We gaan volgende week starten met een regulier rooster. De eerste ‘gewone’ lesdag is 

woensdag 25 augustus. Wij volgen de richtlijnen zoals geformuleerd door de Vo-raad:  

“Voor het voortgezet onderwijs betekent dit dat bij de start van het nieuwe schooljaar vrijwel 

dezelfde maatregelen gelden als voor de zomervakantie.  

1. Leerlingen hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden, maar wel tot leraren 

en andere medewerkers op school. Medewerkers onderling houden ook 1,5 meter 

afstand. 

2. Bij binnenkomst van de school worden nog altijd de handen ontsmet en het 

mondkapje opgezet.   

3. Het dragen van mondkapjes blijft op school verplicht als er gelopen wordt. Wanneer 

een leerling zit in de klas, op de leerpleinen of tijdens de pauzes in de aula, mag het 

kapje af.  

4. Aan leerlingen en medewerkers die niet volledig gevaccineerd zijn, wordt gevraagd 

zich twee keer per week zelf te testen. Het risicogerichte testen verdwijnt.  

5. Belangrijkste verandering ten opzichte van de situatie aan het einde van het vorige 

schooljaar is dat bij een besmetting op school volledig gevaccineerde leerlingen en 

medewerkers niet meer in quarantaine hoeven. 

Vaccinaties en zelftesten  

De Vo-raad geeft aan dat vaccineren en het doen van zelftesten thuis helpt bij het bestrijden 

van het virus. De mogelijkheid die de leerlingen van 12-18 jaar hebben om zich te laten 

vaccineren, draagt bij aan het verminderen van de gezondheidsrisico's op school en dus aan 

het volledig open kunnen houden van de school. Zij geven aan dat nu ongeveer 50% van 
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deze leeftijdsgroep een eerste prik heeft gehad. Zij verwachten echter dat het percentage nu 

flink zal oplopen, nu de scholen weer opengaan.  

Voor de zomer hebben leerlingen zelftesten mee naar huis kunnen nemen. Tijdens de 

introductie-activiteiten op maandag en dinsdag zullen de mentoren opnieuw testen uitdelen 

voor de komende weken thuis. Het helpt als de zelftesten worden gebruikt, zeker nu nog 

weinig leerlingen volledig gevaccineerd zijn.  

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

Start nieuw schooljaar 

U heeft hierover al informatie van ons gekregen.  

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.  

 

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

Schoolfoto's, AVG en set thuis ontvangen?  

Op 2 september komt de schoolfotograaf om alle leerlingen op de foto te zetten.  

Het maken van schoolfoto’s is volgens de AVG (Algemene Verordening Gegevens-

bescherming) een gerechtvaardigd belang. Dat betekent dat alle leerlingen voor de camera 

mogen verschijnen. Wij hebben de foto’s nodig voor het leerlingvolgsysteem. Dit systeem is 

van belang voor het kunnen waarborgen van de veiligheid van onze leerlingen.De foto's 

worden niet openbaar gepubliceerd. 

Ouders, verzorgers kunnen zelf bepalen of zij de schoolfoto van hun zoon/ dochter willen 

afnemen.  Als ouders, verzorgers, de set foto's niet willen hebben, geven ze dat vóór 27 

augustus 2021 aan via: newton@atlascollege.nl.  

Aan de set foto's die naar huis wordt gestuurd, zijn kosten verbonden. Vorig jaar werd voor 

een set 15,50 euro gerekend. Dit ter indicatie.  

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

Ouderavonden, vooraankondiging 

De ouderavonden staan in de planning.  

We starten op 1 september met de ouderavond van leerjaar 1. Wij hebben ervoor gekozen 

de ouderavonden op school te houden en niet te kiezen voor een online-versie. Persoonlijk 

contact is belangrijk. We willen dit binnen de geldende Covid-restricties mogelijk maken. 

mailto:newton@atlascollege.nl
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Meneer Zonneveld zal de 8 brugklassen verdelen over verschillende tijdstippen, zodat we de 

inloop spreiden. Er is dit jaar geen centraal deel in de aula. Dit om zoveel mogelijk de risico's 

van besmettingen te voorkomen. U ontvangt binnenkort informatie over de starttijd en het 

lokaal waarin u de mentor van uw zoon of dochter kunt ontmoeten. Wij vragen, zeer tegen 

onze gewoontes in, dat slechts één ouder/verzorger van een leerling naar de ouderavond 

komt, zodat we ook binnen de lokalen op voldoende afstand van elkaar kunnen zitten. 

De ouderavonden van leerjaar 2 (8 september) en de leerjaren 3 en 4 (14 september) zullen, 

naar wij hopen, op dezelfde wijze kunnen plaatsvinden.  

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

Teamleiders & coördinator EOA 

Mocht u vragen hebben, mailt u dan naar de verantwoordelijke teamleiders of de coördinator 

van de Eerste Opvang Anderstaligen (EOA)  

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 

 

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

 
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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