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Nieuwsbrief 3, 3 september 2021 
 

Geachte ouders/verzorgers, beste leerlingen, 

In deze Nieuwsbrief:  

• Corona & zelftesten 
• Informatieavond leerjaar 1, korte terugblik 
• Voorlichtingsavond leerjaar 2 & parkeren  
• Veel activiteiten schoolinrichting 
• Schoolkantine 
• E-mailadressen teamleiders & coördinator EOA  

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

Corona & zelftesten 

Ik heb gisteren (2 september 2021)  3 meldingen binnengekregen van positieve zelftesten. 
De ouders van deze leerlingen hebben aangegeven dat zij een officiële test bij de GGD gaan 
doen om vast te stellen of hun zoon/dochter daadwerkelijk wel of niet besmet is. Zij houden 
ons op de hoogte.  

De GGD geeft aan dat wij op basis van gemelde positieve zelftesten geen directe 
maatregelen hoeven te treffen. Zij berichten ons de officiële positieve uitslagen en geven ons 
dan advies hoe te handelen.  

De zelftesten zijn beschikbaar voor de leerlingen. De leerlingen kunnen de testen zelf 
ophalen bij de receptie van de school. Zij kunnen er 2 per keer meekrijgen. Een positieve 
uitslag betekent een afspraak maken bij de GGD om zekerheid te hebben over de 
besmetting.  

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

Informatieavond leerjaar 1, korte terugblik (Dhr. Zonneveld)  

De kersverse brugklassers zijn inmiddels steeds meer gewend aan het raken op school. 
Roosters, lokalen, verschillende docenten.... het wordt al bijna weer normaal.  

Woensdag hebben we een groot deel van de ouders mogen ontvangen op de ouderavond. 
Heel fijn dat dat weer eens "live" kon en niet online. Voor een heel aantal ouders was het ook 
de eerste keer dat ze onze prachtige school van binnen konden zien.  

Met een beetje geluk kunnen we dit jaar ook de rapportgesprekken en portfoliogesprekken 
gewoon op school houden, dus gaan we elkaar weer wat vaker ontmoeten. 

Wij kijken ernaar uit! 

Rondom het project bibliotheek bleek er een misverstand in de communicatie tussen school 
en bibliotheek. Dat riep hier en daar wat vragen op van ouders. Het blijkt dat indien u voor 
uw zoon of dochter al een abonnement heeft bij de bibliotheek in Hoorn, er niet nog een 
extra abonnement afgesloten hoeft te worden. Excuses voor het ongemak als dit voor 
verwarring heeft gezorgd. Mocht u verder vragen hebben, kunt u uiteraard even mailen met 
de teamleider van leerjaar 1. 
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Op de ouderavond heeft u een vooraankondiging gekregen van ons uitje naar Poldersport de 
Kwakel. Zeer binnenkort krijgt u een mail met alle praktische informatie. Zoals u 
waarschijnlijk al heeft begrepen kan Sg Newton dit jaar de kosten voor deze activiteit geheel 
op zich nemen. U wordt dus niet om een extra bijdrage gevraagd. 

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

Informatieavond leerjaar 2 & parkeergelegenheid 

Op 8 september 2021 ontvangen de mentoren van leerjaar 2 de ouders van hun 
mentorleerlingen. Zoals genoemd in de vorige nieuwsbrief, verwachten wij per leerling/ 
gezin, slechts een ouder/verzorger. De groepen ouders van de verschillende klassen, komen 
op aangegeven tijden binnen. De ouders kunnen direct doorlopen naar de ruimte waar de 
mentor de informatie over het jaar geeft.  De teamleider, de heer Folsche, komt alle klassen 
langs om zichzelf aan u voor te stellen. 

Er waren tijdens de informatieavond van leerjaar 1 enige problemen met parkeren. Ook de 
hekken van de parkeerterreinen van onze collega-school Tabor/D’Ampte staan open. U kunt, 
als u met de auto komt, ook daar uw auto kwijt.  

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

Veel activiteiten schoolinrichting 
 
Voor de vakantie, in de vakantie en nu ook in de weken na de vakantie, is er veel reuring in 
school. Lokalen zijn geschilderd, de vloeren staan weer in de was, de tweede verdieping is 
voorzien van nieuwe klassensets, en voor de nieuwe lijnen zijn er prachtige stamlokalen nu 
bijna in zijn geheel ingericht.  
 
We zijn enorm trots op ons nieuwe Medialokaal. Ingericht en grotendeels gefinancierd door 
Abovo-media. Wat een geweldige geste van dit sterke Hoornse mediabedrijf. Wat prachtig 
dat zij dit voor onze school wilden doen. Zij maakten van het lokaal een Hoornse straat, met 
een mooie kiosk en een etalage uit de stad. Nieuwe computers, dubbele schermen voor elke 
leerling, een zwarte kamer straks voor de fotografieactiviteiten. Onze docenten zijn enorm blij 
dat het programma van Creative design nu in zo’n moderne mediaomgeving gegeven kan 
worden.  
 
Bureau Groeier uit Zwaag zorgde voor het ontwerp van de overige twee lokalen uit het 
nieuwe keuzevak programma. Safety & security werd ingericht op basis van de schilden van 
de helden van nu, de ambulance, de brandweer, de politie en defensie. Het ziet er prachtig 
uit.  
 
Over 2 weken zal ook het Food & Health lab door hen worden ingericht. Wij hebben 
natuurlijk al bij het restaurant, @Newton, professionele keukens. Nu komt er ook een 
Foodtechlab bij voor de procestechniek die aan (gezonde) voeding en voedsel ten grondslag 
ligt. Wij hebben hiervoor ook contact gehad met onze collega’s van het Clusius College in 
Alkmaar en hun programma’s op dit gebied.  
 
Uiteraard zullen wij u graag deze lokalen laten zien. Een officiële opening volgt zodra het 
echt helemaal klaar is en het ook weer kan voor wat betreft de covid-maatregelen.  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Schoolkantine 
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De schoolkantine, de leerlingcounter, is gelukkig deze week weer gedeeltelijk open. Mevr. 
Muller is er tijdens de lunchpauzes. Op dinsdag is er geen service omdat de leerlingen uit 
zijn na het 6de lesuur.  

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

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

Heeft u vragen, schroom niet de schoolleiding te mailen!  
 
De weersverwachtingen zijn goed voor dit weekend, ook op Zandvoort 😉😉, 
 
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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