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leerkrachten van de school van herkomst van de eerstejaars-
leerlingen uitgenodigd om te kijken hoe het met “hun” leer-
lingen gaat en krijgen een rondleiding van de leerling.  
 
Geslaagden heftruck 
Vrijdag 26 november en 3 december hebben  
in totaal 10 leerlingen het heftruckcertificaat  
gehaald. Allen van harte gefeliciteerd.  
Top gedaan! 
 
Schoolfotograaf  

Op maandag 8 november 2021 heeft de school-
fotograaf een bezoek gebracht aan onze school. 
Alle aanwezige leerlingen zijn op de foto gezet 
voor ons leerlingvolgsysteem. Daarnaast ont-
vangen ouder(s)/verzorger(s) vrijblijvend een 
fotopakket. U kunt kiezen of u foto’s wilt hou-
den en evt. bijbestellen. Foto’s die u niet wilt 
houden kunt u NIET op school inleveren, maar 
kunt u kosteloos retourneren in de retourenve-
lop naar schoolfotograaf Vandenberg-ID. De 
fotopakketten zijn na de kerstvakantie op 
school uitgedeeld aan de leerlingen. Helaas 

blijkt nu dat er al betalingsherinneringen zijn verstuurd. We 
hebben hierover contact gehad met VandenBerg-ID. De beta-
lingsherinnering zijn te vroeg verzonden door hen en zij bieden 
daarvoor hun excuses aan. 
 
Leden gezocht voor de ouderraad  
Aan inbreng van onze ouders hechten wij veel  
waarde. Dit kan via de ouderraad. In een schooljaar komt de 
ouderraad 7 à 8 keer bijeen. De ouderraad is nog op zoek naar 
een ouder uit leerjaar 1. Mocht u belangstelling hebben dan 
mag u contact opnemen met de voorzitter van de ouderraad:  
de heer D. Engbers, e-mail: dick.engbers@gmail.com,  
telefoon: 06-41350393  
 
Nieuwe medewerkers  
Edith Kroezen is gestart op onze school op maandag 10 janua-
ri 2022.Ze is in het verleden werkzaam geweest als docent op 
Praktijkonderwijs. Zij heeft gewerkt in het basisonderwijs, als 
groepsleerkracht en IB-er, en met mensen die afstand hebben 
tot de arbeidsmarkt. Gedurende de afwezigheid van Iris ter 
Beke is zij de mentor van klas 1C. 
Jeroen Thijssen is op dinsdag 18 januari 2022 begonnen als 
instructeur op plein Techniek. Jeroen is afkomstig uit het be-
drijfsleven en heeft een groot deel van zijn leven gewerkt bij 
Stork IMM in Hengelo. Jeroen rondt in februari de opleiding 
Instructeur Praktijkonderwijs af. 
Wij wensen Edith en Jeroen veel succes en werkplezier op on-
ze locatie.  

Belangrijke data 2022 
  
 18 januari Open Huis (geannuleerd) 
 21 januari Darttoernooi PrO scholen (geannuleerd) 
 26 januari Kijkmiddag voor leerkrachten school van  
   herkomst eerstejaarsleerlingen (geannuleerd) 
19 t/m 27 februari Voorjaarsvakantie 
 28 februari Rosenmontag, leerlingen vrij 
 1 maart Studiedag personeel, leerlingen vrij 
 7 maart Rapportvergadering,  
   leerlingen om 12.10 uur vrij 
 
Laatste mededelingen omtrent corona 

Tijdens de persconferentie op vrijdag 
14 januari jl. werd duidelijk dat het 
quarantainebeleid is versoepeld. Je 
hoeft niet in quarantaine als je langer 
dan een week geleden een booster-
prik hebt gehad of korter dan 8 we-

ken geleden positief bent getest. De meeste leerlingen hebben 
echter nog  geen boosterprik gehad. Daardoor moeten zij toch 
vaak in quarantaine als iemand in het gezin corona heeft. Indi-
viduele besmettingen worden niet middels een brief gecommu-
niceerd. Zijn er ingrijpende wijzigingen, lesuitval, roosterwijzi-
gingen dan houden we u zeker op de hoogte. 
 
Lesuitval 
Docenten moeten bij corona gerelateerde 
klachten thuisblijven en zich laten testen. Door 
de afwezigheid/ziekte van meerdere docenten 
is het niet altijd mogelijk om alle lessen te ver-
vangen. Lesuitval is hierdoor niet altijd te voor-
komen. We hopen op uw begrip hiervoor. 
 
Corona zelftesten 
Leerlingen mogen zelftesten gratis afhalen bij de receptie. Zelf-
testen doen is vrijwillig. Na een positieve zelftest verwachten 
wij dat er een coronatest bij de GGD wordt gedaan.  
Help mee om besmettingen te voorkomen. 
 
Open Huis 

Open Huis is bedoeld voor leer-
lingen die op het punt staan om 
een keuze te maken voor vervolg-
onderwijs. Met de huidige corona-
maatregelen kunnen we helaas 
geen Open Huis op school organi-
seren. Wanneer we dit wel kunnen 

en mogen is op dit moment nog niet bekend en mede afhanke-
lijk van de dan geldende maatregelen. Houd de website van 
school in de gaten voor de meest actuele informatie. Op dit 
moment kunnen we u alleen verwijzen naar onze website om 
de online versie van vorig schooljaar te bekijken. 
 
Kijkmiddag  
In het vorige infobulletin stond de kijkmiddag nog wel op de 
jaaragenda. Helaas moeten wij nu melden dat de kijkmiddag is 
geannuleerd in verband met corona. Op de kijkmiddag worden 

Voorjaarsvakantie 


