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Nieuwsbrief 7 

 

Beste ouders/ verzorgers en leerlingen, 

 

Deze week in de nieuwsbrief: 

• Corona 

• Voorlichting sexting, Leerjaar 3 

• Leerlingbezoekdagen, Leerjaar 4 

• Ouderbijdrage (herinnering) 

• Afwezigheid mevr. Winkelhuis – Beneken Kolmer 

 

Corona 

Ondanks het loslaten van de mondkapjes zijn er deze week geen nieuwe besmettingen gemeld. Dat is 

goed nieuws! Om de kans op verspreiding van Corona te beperken gelden nog steeds de algemene 

hygiëne maatregelen: 

- 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 (tests verkrijgbaar bij receptie). 

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

naar school. 

 

Voorlichting sexting, Leerjaar 3 

Zoals eerder aangekondigd zal de voorlichting over sexting, uitgevoerd door jongerenwerkers van 

Stichting Netwerk, komende week plaatsvinden. De brief met de planning erin heeft u allen 

ontvangen. Mocht u nog vragen hebben of iets willen melden kunt u dat doen of via de mentor of bij 

mevr. Broere (teamleider bovenbouw). Verder staat er een brainstormles ter voorbereiding van de 

CKV week in november gepland. De les vindt plaats op dinsdag 12 oktober van 13.45 - 14.45 uur en is 

verplicht voor alle derdejaarsleerlingen. De indeling van de ateliers zal bij de personeelskamer 

opgehangen worden. In het rooster is deze activiteit zichtbaar als ‘act’ ( activiteit). 

 

Leerlingbezoekdagen, leerjaar 4 

In de week na de herfstvakantie staan de leerlingbezoekdagen gepland op woensdag 27, donderdag 

28 en vrijdag 29 oktober a.s. Het is de bedoeling dat alle leerlingen uit leerjaar 4 één bezoek afleggen 



bij een opleiding naar keuze. De overige dagen volgen de leerlingen gewoon de lessen volgens het 

rooster. Let op dat er op tijd aangemeld wordt en voorkom dat de opleiding die je wilt bezoeken vol 

zit. 

 

Ouderbijdrage (herinnering) 

Op 21 september jl. heeft u van ons een factuur ontvangen voor de ouderbijdrage. Het betreft een 

bijdrage van 40 euro waarvan we extra activiteiten voor de leerlingen kunnen aanbieden en extra 

materialen kunnen aanschaffen om te zorgen voor een nog aantrekkelijkere leeromgeving. Wanneer 

u deze factuur nog niet heeft voldaan, kunt u vandaag een herinnering  via WIS Collect tegemoet 

zien. WIS Collect is de online dienst die het factuur- en betaalproces voor u afhandelt. 

 

Afwezigheid mevrouw Winkelhuis- Beneken Kolmer  

Aankomende week is mevrouw Winkelhuis- Beneken Kolmer 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 goed weekend gewenst, 

met vriendelijke groet, 

 

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