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Alle leerlingen weer op school
De afgelopen week hebben we voor het eerst sinds half maart weer alle leerlingen een keer
op school gezien. De leerlingen hebben hun mentor en de helft van hun klas weer gezien.
Het is door de mentoren als heel prettig ervaren om de leerlingen weer in de klas te mogen
ontvangen, een school met leerlingen erin is natuurlijk hoe het hoort. Wij hopen natuurlijk
dat de leerlingen het ook zo hebben ervaren. De leerlingen hebben in de klas het met elkaar
kunnen hebben over deze rare tijd waar we nu in leven, wat dit met ze gedaan heeft en doet
en natuurlijk is ook het online lesgeven met ze besproken. Ook is er alvast een start gemaakt
met het voorbereiden van de MOL gesprekken.
Afgelopen donderdag hebben we geëvalueerd hoe het gegaan is met het ontvangen van
groepen, het naleven van de anderhalf meter in de school en het kunnen waarborgen dat we
alles volgens de nog steeds geldende regels van het RIVM in de school doen. We kunnen
heel tevreden terug kijken en de leerlingen verdienen een groot compliment! In de school
hebben ze zich keurig gedragen volgens de afspraken, ze hebben de hygiëne maatregelen in
acht genomen, de looproutes gevolgd en in de klas hebben ze gezeten waar ze moesten
zitten, steeds op voldoende afstand van elkaar. Goed gedaan!
We willen benadrukken dat de leerlingen buiten de school wel geneigd zijn om de regels iets
minder serieus te nemen en we hebben toch wel een behoorlijke groep moeten aanspreken
op het houden van afstand. Misschien goed om hier thuis nog even kort bij stil te staan, al
zijn we ervan overtuigd dat ze deze boodschap ook thuis al behoorlijk vaak gehoord hebben.
Planning aankomende week
We hebben nog maar zo een korte periode school voor de boeg met de zomervakantie in het
vooruitzicht dat we besloten hebben tijdens onze evaluatie om de aankomende week op
dezelfde manier vorm te geven als de afgelopen week. We willen vermijden dat we nu voor
deze laatste fase weer met een nieuw rooster komen, omdat we voor onze leerlingen graag
dezelfde structuur willen blijven bieden. Dit zorgt voor rust en regelmaat. Dat betekent dat
de leerlingen wederom in halve klassen op het eerder doorgegeven moment naar school toe
komen. Daarnaast zullen de leerlingen online les blijven krijgen voor de afgesproken
kernvakken.
Wel zal het de aankomende week zo zijn dat het samenzijn in de klas in het teken staat van
afronding van het schooljaar. De mentor zal zorgen voor iets gezelligs in de klas.

Voor een aantal leerlingen is deze laatste fase nog heel cruciaal als het gaat om de overgang
naar het volgende school. Het kan zo zijn dat uw zoon/dochter uit de klas gehaald wordt
door een vakdocent aankomende week om nog iets af te maken. Of bijvoorbeeld voor een
extra uitleg. Mogelijk blijft uw zoon/dochter dan wat langer op school. We zullen dan vragen
aan de leerling om dit even thuis te melden.
De leerling zelf moet vooral gebruik maken van het contactmoment op school om nog
vragen te stellen over zaken die voor hem/ haar belangrijk zijn.
Boeken inleveren
Op 26 juni aanstaande zal Van Dijk boekhuis bij ons op school alle schoolboeken in ontvangst
nemen. Dit zal gaan plaatsvinden in de kantine van het onderbouw gebouw aan de Karel du
Jardinstraat. U ontvangt thuis van Van Dijk alle informatie over het inleveren van de boeken,
maar we willen u hierbij alvast informeren, omdat de focus op deze dag moet liggen op een
soepele doorstroom van het inleveren en we vooral moeten voorkomen dat er wachtrijen
ontstaan.
Over het inleveren alvast het volgende:
• U ontvangt ruim voor de inleverdatum het inleverformulier in tweevoud per post,
inclusief een duidelijke instructie.
• De leerling en ouders vullen vooraf beide formulieren in en geven aan welke boeken
ontbreken of niet meer bruikbaar zijn. Alleen de boeken op het formulier moeten
worden ingeleverd.
• De leerling neemt beide formulieren mee naar de inleverdag.
We zullen u nader informeren over hoe het de 26e gaat. U ontvangt dan van ons een rooster
met tijden, maar ook met de looproutes en richtlijnen.
Kluisjes leeghalen
Wilt u thuis bespreken dat als er nog wat in de kluisjes ligt, deze aankomende week moeten
worden leeggehaald? De leerling kan even naar de conciërge om de kluis te laten openen.
Een extra tas kan soms handig zijn.
Haal de prik tegen meningokokken vóór 1 juli
Jongeren geboren in 2006 hebben een brief gekregen om een prik te halen tegen
meningokokken. De meningokokkenziekte kan bloedvergiftiging en hersenvliesontsteking
veroorzaken. De meeste jongeren halen een prik. Zo beschermen zij zichzelf en anderen
tegen besmettelijke en gevaarlijke ziekten. De prik is veilig. Ook nu er corona heerst. Of als je
meedoet aan de ramadan. Je hoeft het vasten hiervoor niet te verbreken.

Bel voor een afspraak
Het is belangrijk dat zoveel mogelijk jongeren de prik voor de
zomer halen. Ouders en jongeren uit Amsterdam en de regio
Amstelland kunnen bellen voor een afspraak:
•
•

Amsterdam : 020 555 5961
Regio Amstelland 020 555 5964

En dan rest ons niks meer, dan u een goed weekend toe te wensen!

