
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen, 

 

 

Wij hopen dat iedereen zoveel mogelijk heeft kunnen genieten van de vakantie en het mooie zomerweer. 
Maandag hopen we alle leerlingen van leerjaar 1, 2 en EOA 3 en 4 weer gezond en wel op school te mogen 
begroeten. Op dinsdag verwachten we de leerlingen van leerjaar 3 en 4 en EOA 1 en 2 weer terug op school. Zie 
de informatie per leerjaar voor de tijden en programma's.  

 

Aan het eind van vorig schooljaar heeft de interim directeur mevr. Y. van Dijk afscheid genomen en u daarover 
in de nieuwsbrief ingelicht. Inmiddels zijn wij gestart met de voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar onder 
leiding van interim directeur mevr. G. Heuven.  

Graag stel ik me hierbij aan u voor.  

Mijn naam is Gea Heuven en zal de komende tijd als directeur a.i. werkzaam zijn op SG Newton. De afgelopen 
jaren heb ik op diverse VMBO en VSO scholen in Utrecht, Den Bosch, Amersfoort, Emmeloord, Almere 
gewerkt.  Afgelopen maandag ben ik gestart op Newton en ben ik begonnen met het leren kennen van de 
medewerkers en me te verdiepen in het reilen en zeilen van de school. Mijn eerste indruk is zeer positief, een 
mooi gebouw met enthousiaste medewerkers en met een gevarieerd onderwijsaanbod. Ik kijk ernaar uit om 
aanstaande maandag de leerlingen te ontmoeten. 

 

Aan het begin van het schooljaar staan er een aantal studiedagen gepland om ons goed voor te bereiden op het 
schooljaar. Op deze dagen zijn de leerlingen lesvrij. Deze studiedagen vallen op vrijdag 16 september, maandag 
19 september en woensdag 28 september.  

 

Namens het hele team wensen wij alle leerlingen een gezellig en leerzaam jaar toe.  

 

Vriendelijke groet,  

Gea Heuven 

a.i. Directeur SG Newton 
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Vrije dagen, Feestdagen en belangrijke data 
 
1 september 2022  schoolfotograaf 
16 september 2022  studiedag, leerlingen lesvrij 
19 september 2022  studiedag, leerlingen lesvrij 
28 september 2022  studiedag, leerlingen lesvrij 
 

Start leerjaar 1 
 

Voor de zomervakantie hebben wij u bericht over de start van leerjaar 1. In de bijlage ter herinnering 
nogmaals het programma voor de eerste schooldagen. 
Leerjaar 1 wordt maandag tussen 13.00 en 13.15 uur op SG Newton verwacht. We sluiten deze dag 
om 16.15 uur af. 
 
Op woensdag 7 september organiseren we een ouderavond voor leerjaar 1. U ontmoet de mentor 
van uw kind en krijgt belangrijke informatie over het schooljaar. Een aparte uitnodiging voor deze 
avond volgt binnenkort. Deze avond start om 18.30 uur en zal tot ongeveer 19.45 uur duren. Zet de 
datum alvast in uw agenda. 
 
De brugklassers krijgen komende week ook de sportspullen mee naar huis. Mocht het onverhoopt 
blijken dat de schoenmaat toch niet meer passend is na de vakantie, dan kunt u vóór 15 september 
een afspraak maken met Duijn Sport om de schoenen voor de juiste maat om te ruilen. Uiteraard als 
de schoenen alleen even binnen gepast zijn en dus geen gebruikerssporen bevatten.  
U kunt ze bereiken via: info@teamsportwinkel.nl of 0229 299028  
 
Wij hebben er zin in om maandag met de nieuwe brugklassers te starten! 
 

Start leerjaar 2 
 

Voor de zomervakantie heeft u het introductieprogramma voor leerjaar 2 ontvangen. Hieronder nog even in het 
kort het programma van de eerste 3 schooldagen: 

Maandag 29 augustus 2022 

12.30 uur – ontvangst nieuwe leerlingen SG Newton. 

13.00 uur – 16.30 uur kennismakingsprogramma leerlingen leerjaar 2. 

Dinsdag 30 augustus 2022 

9.00 – 11.15 uur  sportieve activiteit in de gymzalen. Neem je sportkleding en gymschoenen mee naar school.  

Woensdag 31 augustus 2022 

Lessen volgens rooster.  

 

mailto:info@teamsportwinkel.nl


 
  
 
 
 
 
 
 
Op woensdag 14 september organiseren wij een ouderavond voor leerjaar 2. U ontmoet de mentor van uw kind 
en krijgt belangrijke informatie over het schooljaar. Een aparte uitnodiging voor deze avond volgt binnenkort. 
Deze avond start om 18.30 uur en duurt tot ongeveer 19.45 uur. Zet de datum alvast in uw agenda. 

 

We zien er weer naar uit om de leerlingen op school te mogen ontvangen.  

Start leerjaar 3 en 4 
 

Na een warme zomer gaan we aanstaande dinsdag 30 augustus starten met het introductieprogramma voor 
leerjaar 3 en 4. Ben je nieuw op SG Newton dan word je om 9.00 uur verwacht, je mag je melden bij de receptie 
waarna je begeleid wordt naar lokaal 103 voor de kennismaking met je mentor. 

 

De overige leerlingen starten om 9.30 uur in het lokaal wat aangegeven is in de brief over de start van het 
schooljaar. Mocht je het lokaal vergeten zijn dan kan je dit navragen bij de receptie.  

 

Denk aan een broodje en iets te drinken en neem een stevige tas mee voor de boeken die je dinsdag meekrijgt. 
Het introductieprogramma is rond 12.30 afgelopen, de middag kan je gebruiken om je boeken te kaften. 

 

Geniet nu nog even van een paar zonnige vrije dagen en tot dinsdag! 

Start EOA  
 

Voor de zomervakantie heeft u het programma voor de EOA klassen ontvangen. Hieronder in het kort het 
programma voor de verschillende EOA klassen. 

 

EOA 3 & EOA 4 

Maandag 29 augustus 2022 

13.00 uur – 16.30 uur kennismakingsprogramma leerlingen EOA3 & EOA 4. 

Dinsdag 30 augustus 2022 

9.00 – 11.15 uur sportieve activiteit in de gymzalen. Neem je sportkleding en gymschoenen mee naar school.  

Woensdag 31 augustus 2022 

Lessen volgens rooster.  

 

EOA 1 & EOA 2 

Dinsdag 30 augustus 2022 

9.00 – 11.00 uur introductieprogramma met de mentor. 

Woensdag 31 augustus 2022 

Lessen volgens rooster.  

 

We zien er weer naar uit om de leerlingen op school te mogen ontvangen.  

 



 
  
 
 
 
 
 
 

Ziek melden in Magister 
 

Vanaf maandag 29 augustus  kunt u uw zoon/dochter ziek melden via het Magister-account op uw smartphone 
of pc/laptop. Het kan zijn dat u in de app (smartphone) even moet uitloggen en opnieuw aanmelden voor de 
nieuwe functionaliteit zichtbaar wordt. In het geval u via de pc/laptop uw melding wilt maken, wordt na 
(opnieuw) inloggen de functionaliteit zichtbaar. Op de website treft u een handleiding: Ziek & verlof - SG Newton  

 

Via Magister kunt u alleen een ziekmelding doorgeven. Wanneer uw zoon/dochter bij bijv. de ortho, fysio etc. 
een afspraak heeft, vragen wij u gebruik te maken van een uitgeprint en ingevuld absentiemeldingsformulier. 
Dit formulier kan bij de receptie worden ingeleverd. Bij de receptie kan ook een geprint exemplaar van het 
absentiemeldingsformulier opgehaald worden. 

Contact 
 
Heeft u vragen met betrekking tot uw zoon of dochter of een vraag aangaande het leerjaar waarin hij of zij zit, 
neemt u dan contact op met de verantwoordelijke teamleider 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 en 4: mevr. Broere s.broere@atlascollege.nl  
▪ Coördinator EOA: mevr. Kruize  j.kruize@atlascollege.nl  
▪ Voor algemene vragen kunt u ook contact opnemen met ondergetekende, g.heuven@atlascollege.nl 
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