
Hoorn,  25 augustus 2021 

 

Betreft: Rooster, talenturen, uitnodiging ouderavond en bibliotheekproject 

 

Geachte ouders/verzorgers van de leerlingen uit leerjaar 1, 

We hebben een goede start met elkaar gemaakt. Maandag en dinsdag stonden in het teken van 

kennismaken, boeken halen en gezellig sportief bezig zijn. Vandaag zijn we volgens rooster gestart en 

maken de leerlingen kennis met de vakdocenten, lokaalwisselingen, pauzes en alle andere zaken die 

op een normale schooldag voorbij komen. Veel nieuwe indrukken, soms misschien nog even wennen. 

Hopelijk komen ze moe maar blij thuis. Zijn er nog puntjes die niet helemaal lekker lopen dan kunt u 

uiteraard de mentoren even mailen. U vindt hun contactgegevens in deze brief. 

Rooster  

De mentoren hebben met de leerlingen de app Zermelo op de smartphone geïnstalleerd. Ook is 

Zermelo te zien via de website www.sgnewton.nl Het is verstandig elke ochtend met uw kind in 

Zermelo even naar het rooster te kijken, of er nog bijzonderheden zijn die dag. Mocht een docent 

ziek zijn en het eerste uur valt uit, dan is dat om 7.15 uur al zichtbaar. U logt in met gebruikersnaam 

en wachtwoord van uw kind. 

Talenturen 

De Talenturen staan nog niet in het rooster, maar komen daar nog bij op de maandag. De eerste helft 

van het schooljaar gaan de leerlingen met hun eigen klas bij alle Talentlijnen enkele lessen volgen 

zodat ze een goed beeld hebben van de verschillende mogelijkheden. Vanaf de tweede helft van dit 

schooljaar maken de leerlingen zelf een keuze. 

Ouderavond 

Woensdag 1 september is er een algemene ouderavond voor alle ouders van leerjaar 1. We willen u 

graag vertellen wat we gaan doen dit jaar en hoe onze school werkt. Op deze avond maakt u ook 

persoonlijk kennis met de mentor van uw kind.  

Wegens geldende Corona maatregelen organiseren wij deze avond anders dan we gewend zijn: 

-Gespreide binnenkomst door verschillende starttijden. 

-Geen centraal deel in de aula, maar direct naar de mentor. 

-Wij verzoeken u om met 1 ouder per leerling te komen zodat we ook in het lokaal voldoende afstand 

kunnen houden. Ook is deze avond niet bedoeld voor leerlingen. Komt u dus alleen. 

-Uiteraard worden de lokalen geventileerd. 

-Wij vragen u bij binnenkomst en tijdens het lopen in de gang een mondkapje te dragen (dat zullen 

we zelf ook doen), zodra u in het lokaal een plek heeft gevonden kan het mondkapje weer af. 

http://www.sgnewton.nl/


Op deze wijze hopen we toch velen van u persoonlijk te mogen begroeten. Onderstaand vindt u het 

schema met de klassen en de startijden. Het programma zal maximaal 50 minuten duren. 

Wij verwachten dus voor elke leerling een ouder.  Mocht u echt verhinderd zijn, meldt u zich dan 

even per email af bij de mentor. U kunt de PowerPoint dan opgestuurd krijgen en wellicht even kort 

telefonisch kennismaken op een later moment. Om de inloop te spreiden zou het fijn zijn als u 

ongeveer 5 minuten van te voren aanwezig bent. U mag dan direct doorlopen naar het lokaal.  

Klas Mentor Start programma lokaal Emailadres mentor 

1A Mevr. Kraaij 18.30 uur 301 Kra@atlascollege.nl 

1B Mevr. Berkhout 18.35 uur 314 Bkh@atlascollege.nl 

1C Mevr. Van der Zon/dhr. Aaij 18.40 uur 407 Zns@atlascollege.nl  

1D Mevr. Hoogendoorn 18.45 uur 302 Hrn@atlascollege.nl 

1G Mevr. Strikwerda/mevr. Ubels 18.50 uur 102 Stw@atlascollege.nl  

1F Mevr. Kaag/ mevr. Stroet 18.55 uur 002 Kag@atlascollege.nl  

1E Men. Castricum 19.00 uur 103 Cas@atlascollege.nl 

M1 Mevr. Obdam 19.05 uur 214 Odm@atlascollege.nl 

 

Bibliotheekproject 

Tot slot uw aandacht voor het volgende: 

Drie jaar geleden zijn we een samenwerkingsverband met de bibliotheek Hoorn gestart met als doel 

de leesvaardigheid, leesmotivatie en de woordenschat van onze leerlingen te bevorderen. 

Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat kinderen die meer lezen zich beter ontwikkelen op het 

gebied van taal.  Wij hebben in samenwerking met de bibliotheek Hoorn verschillende activiteiten 

gepland in de school. Ook zal uw kind met de klas naar de bibliotheek gaan. Daarbij is het van belang 

dat u toestemming verleent voor het ontvangen van de bibliotheekpas zodat uw kind kan deelnemen 

aan deze activiteiten (ook als uw kind al lid is). Er zijn voor ouders geen kosten aan verbonden.  

Tenslotte willen wij u vragen om uw kind te stimuleren om thuis ook te lezen.  Door de handen ineen 

te slaan hopen wij dat uw kind veel leesplezier zal ervaren.  

Hier bij vindt u de link waarmee u het toestemmingsformulier kunt openen en invullen.  Ook is het 

mogelijk om de QR-code te gebruiken. toestemmingsformulier 

 

 

Ik hoop u allen woensdag 1 september te mogen begroeten! 

Met vriendelijke groet, 

Mark Zonneveld   

Teamleider leerjaar 1 

m.zonneveld@atlascollege.nl 

mailto:Kra@atlascollege.nl
mailto:Bkh@atlascollege.nl
mailto:Zns@atlascollege.nl
mailto:Hrn@atlascollege.nl
mailto:Stw@atlascollege.nl
mailto:Kag@atlascollege.nl
mailto:Cas@atlascollege.nl
mailto:Odm@atlascollege.nl
https://probiblio1.hostedwise.nl/wise-apps/forms/6260/subscription/member/I015/new
mailto:m.zonneveld@atlascollege.nl

