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Dinsdag 3 maart
Informatieavond nieuwe
leerlingen en hun ouder(s)/
verzorger(s)
Dinsdag 10 maart
Stagemarkt (vanaf 12.30 uur)
Woensdagmiddag 18 maart
Studiemiddag: leerlingen vrij
na 11.55 uur, stages gaan
door
Donderdag 19 maart
MR-vergadering
Donderdag 26 maart:
Informatiebijeenkomst klassen
3, 4 en 5 Branche-opleidingen
Maandag 30 maart
GMR-vergadering
Dinsdag 31 maart
IOP-avond klas 3

April:
•

•

•

Donderdag 2 april:
IOP-avond Klas 3
MR-vergadering
Maandag 6 april t/m woensdag
8 april
Werkweek klas 1 Hoenderloo,
klas 2 vrij
Woensdag 8 april t/m vrijdag
10 april
Werkweek klas 2 Hoenderloo,
klas 1 vrij

•
•
•

Maandag 13 april:
Tweede Paasdag: leerlingen
vrij
Dinsdag 14 april:
Studiemiddag: leerlingen vrij
na 11.55 uur, stages gaan
door
Dinsdag 21 april:
Open podium: diverse
optredens van leerlingen
Woensdag 22 april t/m
dinsdag 5 mei:
Meivakantie
Woensdag 6 mei:
Start lessen en stages

Informatie met betrekking tot
het Coronavirus
Het nieuwe coronavirus roept
ongetwijfeld vragen op bij personeel,
leerlingen en ouder(s)/verzorger(s).
In deze nieuwsbrief informeren wij u
over de stand van zaken, wat wij op
school kunnen doen.
Ondanks dat het virus nu ook in
Nederland is, is het volgens de GGD
niet nodig om extra maatregelen te
nemen op onze school, anders dan
gemeld in dit stukje tekst.
Volgens de huidige landelijke richtlijn
van het RIVM is het bijvoorbeeld niet
nodig om leerlingen thuis te houden
of bijeenkomsten en of evenementen
te schrappen.
Ook wanneer u en uw kinderen en de
medewerkers van school op vakantie
zijn geweest naar één van de
gebieden waar het virus is bevestigd,
kunnen zij gewoon naar school

zolang zij geen klachten hebben die
passen bij COVID-19=Coronavirus
(koorts, hoesten, benauwdheid).
Het is wel belangrijk om alert te zijn
op deze klachten en bij koorts,
kortademigheid en hoesten de
huisarts te bellen. Hygiëne op school
De hygiënemaatregelen die
landelijk geadviseerd worden,
gelden ook voor scholen:
Was de handen regelmatig en
goed met water en zeep
Gebruik wegwerp
handdoekjes, indien niet
mogelijk, vervang de handdoek
dan zéér regelmatig.
Hoest en nies in de binnenkant
van je elleboog.
Gebruik papieren zakdoekjes
Heeft u naar aanleiding van deze
brief nog vragen? Kijk dan eerst op
de site van het RIVM. Hier vindt u
veel vragen en antwoorden.
Zit uw vraag hier niet tussen?
Bel het landelijk nummer van het
RIVM via 0800 1351 of bel met onze
GGD 088 308 4242 (bereikbaar
werkdagen van 08.30 - 17.00 uur).
De informatie in dit bericht is op
basis van de kennis van vrijdag 28
februari. We houden de
ontwikkelingen continu in de gaten
en vragen u de website van de
GGDHM.nl te blijven volgen om op de
hoogte te blijven.

Infoavond nieuwe leerlingen
en hun ouder(s)/ verzorger(s)
De laatste informatieavond staat
gepland op dinsdag 3 maart 2020
van 19.00 uur tot 20.30 uur.
Voor schooljaar 2020-2021 hebben
we ontzettend veel aanmeldingen.
Deze avond is speciaal bedoeld voor
leerlingen en ouder(s)/verzorger(s)
uit de groepen 7 van het (speciaal)

basisonderwijs.
Geef dit vooral door aan
geïnteresseerden! Zeker aan die
mensen die hun zoon of dochter
willen aanmelden voor schooljaar
2021-2022 en 2022-2023.
Meer informatie kunt u vinden op
www.segmentgouda.nl

CJP-passen
Alle leerlingen van onze school
krijgen de komende weken hun
digitale CJP-pas. Met deze pas
krijgen zij korting bij bioscopen,
musea, theater en een aantal
winkels. Kijk voor meer informatie op
www.cjp.nl

Darttoernooi 2020
Vanaf januari zijn er dartwedstrijden
gehouden op school.
Leerlingen en leerkrachten konden
meedoen aan dit toernooi tijdens de
middagpauzes.
Op vrijdag 6 maart vindt de finale
van ons darttoernooi plaats.
Na diverse voorronden en halve
finales met 135 deelnemers gaan de
volgende leerlingen en leerkrachten
strijden om de wisselbeker:
-

Damian
Ricardo
Bastiaan
Kacper
Mevr. van den Hoek
Dhr. Van Doorn

1C
1B
3C
4T
1B
3D

Restaurant Schmaeckelijck op
16 maart en 6 april geopend
Op 16 maart is ons restaurant
Schmaeckelijck geopend voor alle
praktijkbegeleiders uit de bedrijven
waar onze leerlingen stagelopen van
de sector Dienstverlening en zorg.
Op 6 april ontvangen de

praktijkbegeleiders van de sector
Horeca en Voeding.

MR-vergadering

Op donderdag 19 maart staat een
vergadering van de MR gepland.
Deze vergadering is openbaar!

Voorlichting. Brancheopleidingen klas 3,4 en 5
Op 26 maart 2020 staat er een
belangrijke avond op het programma
voor ouder(s)/verzorger(s) en
leerlingen uit de klassen 3, 4 en 5.
U krijgt informatie over:
-

Sectoren
Branche-opleidingen
MBO-opleidingen
Het keuzeformulier voor
leerlingen uit de klassen 3,
waarop sector en
keuzeopleidingen ingevuld
moeten worden.

Wintersportdagen 2020
De eerste activiteiten zijn achter
de rug. Alle leerlingen van klas 1
en veel leerlingen uit de klassen 4
en 5 hebben geschaatst op de
400 meter baan in Rotterdam.
In maart gaan we verder met:
-

-

Mountainbiken klas 4
woensdag 4 maart
Skiën&snowboarden klas 4
woensdag 11 maart
Skiën&snowboarden klas 2,
3 en 5
dinsdag 17 maart
Klimmen klas 3 en 5
dinsdag 17 maart
Klimmen klas 4
woensdag 18 maart
Mountainbiken klas 3 en 5
donderdag 26 maart

De school betaalt deze
activiteiten. De leerlingen krijgen
aparte brieven met de extra
informatie.
Thema-avond 18-/18+
Op dinsdag 7 april 2020
organiseren wij een thema-dag op
onze school voor leerlingen die 18
zijn of binnenkort 18 jaar worden.
Het thema is dan ook 18-/18+.
Wanneer jongeren 18 jaar worden
dan verandert er veel. Dingen waar u
zelf misschien niet zo snel aan denkt.
Er zijn diverse workshops.

Werkweek klas 1 en 2
Van 6 tot en met 10 april gaan de
klassen 1 en 2 op werkweek. Ze
gaan naar Hoenderloo.
Klas 1: Maandag 6 april t/m
woensdag 8 april. Donderdag 9 en
vrijdag 10 april zijn zij vrij.
Klas 2: Woensdag 8 april t/m
vrijdag 10 april. Maandag 6 en
dinsdag 9 april zijn zij vrij.
De werkweek staat in het teken van
wonen, werken, vrije tijd en
burgerschap.
Een klein groepje leerlingen, onder
begeleiding van een docent, woont
een aantal dagen in een bungalow.
Zij moeten boodschappen doen,
koken, het huisje schoonhouden etc.
Daarnaast lopen leerlingen uit klas 2
een dagdeel stage bij bedrijven of
instellingen in en rond Hoenderloo.
Er zijn ook vrije tijd activiteiten.
Sport-spel, creatieve activiteiten en
natuurlijk minute-to-win-it als
afsluiter!
Zoals ieder jaar zal het weer een
geweldige week zijn!

Stage-markt klas 5
De leerlingen van de klassen 5
hebben de opdracht een presentatie

te geven over hun stage. Deze
presentatie zal plaatsvinden op
dinsdag 10 maart 2020. De
presentatie start om 12.30 uur en
vindt plaats in onze aula. Iedere
leerling uit klas 5 heeft een deel van
een kraam tot zijn of haar
beschikking en presenteert zijn of
haar stage bedrijf en de
werkzaamheden. In de ochtend
krijgen de leerlingen ruimte en
gelegenheid om de benodigde
voorbereidingen te treffen. De
leerlingen van de klassen 2 en 3
bezoeken ook de stage markt en
kunnen op deze manier zich vast
oriënteren op sectoren en bedrijven.
Bedrijven zijn ook uitgenodigd. We
willen u als ouder(s)/verzorger(s)
ook van harte uitnodigen om deze
stage markt te bezoeken.
Om 14.00 uur sluiten we de markt.

Open Podium/talenten-show
Na de grote successen van
voorgaande jaren organiseren we
weer het open podium/
talentenshow!
Dit jaar is het open-podium op
dinsdag 21 april 2020. Leerlingen
kunnen op deze middag optreden.
Dat kan zijn een act of een muzikaal
optreden. Ongetwijfeld zal onze
schoolband ook een optreden
verzorgen. Onder leiding van de heer
Verbeek en mevrouw Romeijn wordt
hard gewerkt aan de acts. Van
12.30 uur tot 14.30 uur zal in onze
aula een waar theater ontstaan.
De leerlingen van de klassen 1,2,3
en 5 zijn na afloop van het open
podium (+/- 14.30 uur) vrij.
Leerlingen uit de klassen 1 die
normaal al vrij zijn, blijven deze uren
extra. Zij zijn maandag 20 april
voor één keer om 14.05 uur uit.

De brancheopleidingen van de
klassen 5 gaan wel gewoon door.
U bent van harte uitgenodigd om
hierbij aanwezig te zijn!

Start meivakantie
Op dinsdag 21 april begint na het
open podium de meivakantie voor
onze leerlingen. Op woensdag 6
mei verwachten we de leerlingen
weer op school. We wensen iedereen
alvast weer een fijne vakantie!

