
 
  
 
 
 
 
 
 
 

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

 

We zijn weer gestart!  

Maandag en dinsdag hebben alle leerlingen kennisgemaakt met hun klas en mentor en hebben ze het 
boekenpakket ontvangen. Helaas is er bij Iddink, de schoolboekenleverancier, een fout opgetreden waardoor 
het boekenpakket niet voor iedereen kloppend is. Iddink gaat dit op korte termijn oplossen. 

 

Dinsdagochtend heeft leerjaar 1 een geslaagde sportochtend op de hockeyvelden gehad. Leerjaar 2 heeft op 
maandag allerlei samenwerkingsspellen gedaan en dinsdag lekker gesport in de gymzalen. Leerjaar 3  heeft op 
dinsdag kennisgemaakt met hun mentor en de nieuwe klas. Leerjaar 4 heeft voor een overgroot deel hun mentor 
uit leerjaar 3 behouden en ook de klassensamenstelling is voor een groot deel gelijk gebleven. Woensdag zijn 
de reguliere lessen van start gegaan en hebben de leerlingen de docenten weer gezien en kennisgemaakt met 
de nieuwe docenten. 

 
Het zal u niet ontgaan zijn dat er in Nederland een groot te kort is aan leraren. Ook Newton heeft hiermee te 
maken. Voor de zomervakantie stonden er een heel aantal vacatures open. Deze hebben we gelukkig bijna 
allemaal in kunnen vullen. Een aantal docenten zijn vlak voor of zelfs in de vakantie aangesteld. Doordat we in 
de vakantie nog docenten hebben aangenomen, was het nog een hele klus om het rooster op tijd klaar te 
hebben. Gelukkig en met veel dank aan de roostermaker, is dit gelukt. Er zijn echter nog een paar zaken in het 
rooster die opgelost moeten worden. Helaas kan dit leiden tot een wijziging in het rooster van uw kind. We 
vragen uw begrip hiervoor. Op dit moment staat er alleen nog een vacature lichamelijke opvoeding open. We 
hopen deze vacature op korte termijn in te vullen. Wij houden u op de hoogte en hopen u op de ouderavonden 
die gepland staan te ontmoeten. 

  
Hieronder treft u net als in de vorige nieuwsbrief de informatie over deze ouderavonden aan. 

  

Met vriendelijke groet, 

Gea Heuven 

Directeur a.i. SG Newton 
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Vrije dagen, Feestdagen en belangrijke data 
 
7 september 2022  ouderinfoavond leerjaar 1 
14 september 2022  ouderinfoavond leerjaar 2 
16 september 2022  studiedag, leerlingen lesvrij 
19 september 2022  studiedag, leerlingen lesvrij 
20 september 2022  ouderinfoavond leerjaar 3 
27 september 2022  ouderinfoavond leerjaar 4 
28 september 2022  studiedag, leerlingen lesvrij 
 

TalentFactory 
 
Aankomende maandag starten de lessen van de TalentFactory weer. De leerlingen van leerjaar 1 gaan de 
komende 12 weken in carrouselvorm alle 4 de talentlijnen af: 
 

- Art & Stage 
- Creative Design 
- Food & Health 
- Safety & Security 

 
Na deze 12 weken maken ze een keuze welke talentlijn ze het 2e deel van het schooljaar willen volgen. In Zermelo 
komt te staan welke klas waar moet zijn aanstaande maandag. De ervaring leert dat dat soms even zoeken is 
voor de eerstejaars.  
 
De leerlingen van leerjaar 2 hebben vorig schooljaar al een keuze gemaakt en zullen meteen starten met de door 
hun gekozen talentlijn. Dit betekent dat de klassen door elkaar heen les krijgen. Deze indeling is nog niet 
doorgevoerd in Zermelo. Op het bord in de aula komt deze indeling voor leerlingen te staan.  

Leerjaar 1 
 

U heeft woensdag van ons een afzonderlijke mail gehad over de ouderavond op 7 september, de roosters en de 
contactgegevens van de mentoren. We zien u graag op 7 september! Mocht u echt verhinderd zijn, meldt u zich 
dan even per mail af bij de mentor. 

 

Ontzettend leuk om zoveel leerlingen tijdens de sportdag maar ook bij de gym in het sporttenue van Newton te 
zien. Helaas ondervindt de levering van de sportschoenen enige vertraging. We gaan ervan uit dat de schoenen 
binnenkort geleverd zullen worden.  

 

Vooraankondiging informatieavond leerjaar 3 en 4 
 

Wij willen u alvast op de hoogte brengen van de data voor de informatieavonden leerjaar 3 en 4. Op dinsdag 20 
september hopen wij alle ouders leerjaar 3 te ontmoeten. Op dinsdag 27 september hopen wij ook alle ouders 
leerjaar 4 te kunnen ontmoeten. Informatie over start- en eindtijd en de inhoud van het programma ontvangt u 
komende week. 



 
  
 
 
 
 
 
 
 

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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