
Nieuwsbrief 6, 1 oktober 2021 

 

Geachte ouders/verzorgers, beste leerlingen, 

In deze Nieuwsbrief de volgende onderwerpen:  

• Corona 

• Voorlichting dyslexie 

• Groepsactiviteit leerjaar 2 

• Leerling bezoekdagen (leerjaar 4) 

• Afwezigheid mevr. M. Winkelhuis- Beneken Kolmer  

 

Corona 

Afgelopen week hebben we de leerlingen eindelijk weer zonder mondkapjes mogen ontvangen. Vele 

blije gezichten hebben we ’s ochtends welkom mogen heten. Mondkapjes zijn dus niet meer 

verplicht. Wanneer leerlingen zich prettiger voelen bij het dragen van een mondkapje, dan is dat 

uiteraard toegestaan. 

De overige maatregelen blijven nog wel van kracht: 

- Bewaar afstand tot medewerkers (1.5 meter) 

- Ontsmet je handen bij binnenkomst 

- Was regelmatig je handen 

- Hoesten en niezen in elleboog 

- Neus snuiten in papieren zakdoek 

- Advies om twee keer per week een preventieve zelftest af te nemen wanneer je nog geen 

immuniteit hebt. 

Én natuurlijk blijf je thuis en laat je bij de GGD testen bij klachten. Negatief getest? Dan kun je weer 

naar school. 

 

Voorlichting dyslexie 

Op 13 oktober is er een voorlichting over de begeleiding die SG Newton biedt voor leerlingen met 

dyslexie. Indien dat ook voor uw zoon of dochter geldt, dan heeft u hier een bericht over ontvangen. 

Mevr. Giovannangelo, onze dyslexiecoördinator, verzorgt deze voorlichting. De bijeenkomst start om 

19:30 en duurt ongeveer een uur.  

 

Groepsactiviteit leerjaar 2 

Vorige week dinsdag 21 september zijn we met leerjaar 2 naar het strand van Scheveningen geweest. 

In de ochtend speelden wij het spel Expeditie Robinson. De klassen moesten hier de strijd met elkaar 

aangaan. Er werd vuur gemaakt, katapulten gebouwd, hindernisbanen gelopen en allerlei andere 

samenwerkingsspellen. Klas M2A was de uiteindelijke winnaar.  



Het middagdeel bestond uit een zeskamp met allerlei sportonderdelen. Gelukkig dat we vorige week 

waren gegaan, want wat hadden we een mooi weer. Deze week was een stuk minder prettig 

geweest. In de pauze waren er ook meerdere leerlingen die een frisse duik in de zee namen. Het was 

een lange dag, want we kwamen pas om 18.00 uur aan op school. Maar we hebben er ontzettend 

van genoten. Heel leuk om te zien dat iedereen zijn steentje wilde bijdragen om er een positieve dag 

van te maken met z'n allen.  

 
Leerlingbezoekdagen (leerjaar 4) 
 
Dit jaar zullen er weer fysieke leerlingbezoekdagen gaan plaatsvinden. Tijdens 
de leerlingbezoekdagen kan u zoon/dochter een aantal uren meelopen bij de opleiding van zijn/haar 
keuze op een mbo-school. De informatiebrief hierover heeft u begin september ontvangen. Op 
30 september jl. hebben de leerlingen een mail ontvang met de inschrijfinstructies.  
Elke leerling in leerjaar 4 is verplicht zich in te schrijven voor de leerlingbezoekdagen. We vragen u 
om met uw zoon/dochter in gesprek te gaan over de keuzes die gemaakt kunnen worden. 

Als er vragen zijn, kan u contact opnemen met: meneer Frankenhuis 
(a.frankenhuis@atlascollege.nl) of mevrouw Uithuisje (e.uithuisje@atlascollege.nl), 
decaan/loopbaancoördinator. 
 

Afwezigheid mevrouw Winkelhuis- Beneken Kolmer  

Aankomende week is mevrouw Winkelhuis afwezig. Heeft u vragen met betrekking tot uw zoon of 

dochter, of een vraag aangaande het leerjaar waarin hij of zij zit, dan neemt u natuurlijk altijd al 

contact op met 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 

Voor algemene vragen kunt u ook contact opnemen met dhr. Krijtenberg, adjunct-directeur  

 

Een heel fijn weekend gewenst, 

met vriendelijke groet, 

 

Dhr. R. Krijtenberg 
Adjunct-directeur SG Newton 
r.krijtenberg@atlascollege.nl  
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