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Nieuwsbrief voor ouder(s)/verzorger(s) II
Geachte ouder(s)/verzorger(s),
Het schooljaar is inmiddels al 4 weken bezig. We begonnen in de eerste week met een
samenwerkingsdag voor alle collega’s, een kennismakingsdag met mentor en klas op het veld voor de
klassen 2 tm 6 en twee introductiedagen voor klas 1.
Inmiddels zitten we weer in onze “normale” modus van lesgeven en voor de leerlingen huiswerk
maken.
Vorige week is klas 1 op kamp geweest naar St. Michielsgestel. We troffen het met het weer.
Leerlingen hebben met hun klas veel activiteiten ondernomen zodat ze elkaar en het
begeleidingsteam goed konden leren kennen. Een geslaagd kamp dus dat mede door de fantastische
organisatie van mevr. Haver en dhr. Diem zo goed verlopenis. Dank daarvoor.

Vanaf 25 september vervalt de mondkapjesplicht binnen school. Voor sommige mensen een
verademing, voor anderen misschien toch nog een stap te snel. We vragen u en jullie allemaal om
rekening met elkaar te houden. Mocht iemand aangeven dat hij het prettiger vindt dat je toch die
anderhalve meter afstand houdt of dat hij liever nog wel een mondkapje draagt, respecteer die
mening dan.
Dinsdag hadden wij een gesprek met de onderwijsinspectie. Twee jaar geleden is ons een
herstelopdracht meegegeven o.a. wat betreft de onderwijspositie. Na een goed gesprek van
anderhalf uur waarin we duidelijk naar voren hebben gebracht waar we mee bezig zijn, wat we willen
en hoe we dat willen/kunnen bereiken, kwam het oordeel dat de herstelopdracht voldoende was.
In de eerste alinea las u al een keer over samenwerkingsdagen maar wat zijn dat nu eigenlijk en
waarom zijn er zoveel ingepland? We willen op weg naar een betekenisvol gymnasium. Dat betekent
dat we dit jaar goed gaan kijken wat we willen behouden en wat we willen veranderen. Hoe kunnen
we als school een meerwaarde zijn voor de leerlingen?
Met alle collega’s buigen we ons over deze vragen. Op 1 augustus 2022 willen we starten met een
“eerste klas in een nieuwe jas”. We houden u gedurende het jaar op de hoogte.

Nieuwsbrief
De nieuwsbrief zal 1x per maand verstuurd worden. Dit zal via SOM gebeuren. Ook zal de nieuwsbrief
op de site terug te vinden zijn.
Rond de volgende data kunt u de nieuwsbrief verwachten: 24/9, 28/10, 26/11, 23/12, 28/1, 25/2,

25/3, 22/4, 27/5, 24/6

Afwezigheid roostermaker
I.v.m. de afwezigheid van mevr. Van den Boorn (onze roostermaker) komt het dagrooster de
komende week alleen via de mail en op de site onder roosterwijzigingen. De wijzigingen zullen niet in
SOM te zien zijn.
Dagelijks bericht vanuit school bij onbekende absentie
Met ingang van dit schooljaar ontvangt u (vaak dezelfde dag nog) een mailtje als uw zoon/dochter
een of meer uren als ‘afwezig’ werd gezet in Som. Op deze manier dringen we ongeoorloofde
afwezigheid terug.
Elk nieuw systeem brengt ook wat kinderziektes met zich mee. Het kan zijn dat de afwezigheid
geoorloofd was. We vragen u in dit geval contact op te nemen met de leerlingcoördinatoren.
Natuurlijk ontvangt uw kind het bericht ook. Als hij/zij ongeoorloofd afwezig was, volgt op korte
termijn een gesprek met een van de leerlingcoördinatoren: met mevrouw Daniëls voor de
onderbouwleerlingen of meneer Diem voor de leerlingen uit de bovenbouw.
We gaan voor schoon en denken aan het milieu
In de eerste week van het schooljaar bleef er veel afval achter op de tafels van het auditorium.
Gelukkig bleek tijdens gesprekken met de klassen dat alle leerlingen het normaal vinden om hun
eigen rotzooi op te ruimen en ook dat ze het belangrijk vinden om een bijdrage te leveren aan een
beter milieu. Aan het verzoek om het afval weg te gooien in de juiste bak (plastic of rest) werd
gelukkig direct gehoor gegeven: het auditorium ziet er nu ook na de pauzes prima uit. Laten we er
samen voor zorgen dat dit zo blijft. Neem je eigen afval mee en spreek schoolgenoten erop aan als zij
dit vergeten. Dank jullie wel!
Corona-ondersteuningslessen
Deze week startten de ondersteuningslessen voor leerjaar 2 en 3. We maakten de deelnemerslijst op
basis van het eindrapport van vorig jaar en de input van mentoren en vakdocenten. In trimester II
volgt een nieuwe indeling.
De ondersteuningslessen voor de bovenbouw starten ook op korte termijn. Zodra de startdatum
bekend is, ontvangen leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) hierover een bericht.
Kairos
De huiswerkbegeleidingsuren en bijlessen van Kairos zijn weer gestart. Op dinsdag, woensdag en
donderdag, van 15:30 tot 17:30, is het mogelijk om op school huiswerkbegeleiding te krijgen.
Daarnaast wordt er voor ieder vak individuele bijles aangeboden, van maandag tot en met vrijdag. Zie
voor meer informatie de website: www.kairosinstituut.nl
Mindfullnesstraining
Volgende week vrijdag gaat de mindfulnesstraining voor klas 4 en 5 weer van start (duur: 10 weken).
Er zijn inmiddels 25 aanmeldingen en nieuwe aanmeldingen komen op de wachtlijst voor de tweede
ronde, die in het voorjaar weer start.

Schaken
Binnenkort starten ED en stagiair Remco de Vries weer met schaakactiviteiten. Waarschijnlijk een
openingstoernooi (Max. 40 deelnemers), gevolgd door een laddercompetitie door het jaar heen, ws.
op de donderdagmiddag.
On Stage
De tiende (!) editie van On Stage komt er aan. De audities zullen binnenkort plaatsvinden. Houd de
aankondiging in de school in de gaten!
Technisch ontwerpen en economie/bedrijfseconomie
Door tijdelijke afwezigheid van de heer Buffinga zijn de lesroosters voor de 3e en 4e klassen enigszins
aangepast. Bij klas 5 en 6 zorgt zijn afwezigheid voor enige uitval maar hier is rekening mee gehouden
in het lesprogramma. De leerlingen hebben een opdracht meegekregen en de verwachting is dat dhr.
Buffinga vanaf 27 september online beschikbaar is voor klas 5 en 6.
De technisch ontwerp-lessen klas 3 vervallen gedurende zijn afwezigheid. De economie-lessen in klas
3 en 4 zijn tijdelijk teruggegaan van 2 naar 1 uur per week.
Om geen gaten in de roosters van klas 3 te laten vallen zijn er enkele lessen verschoven. De leerlingen
zijn door hun docent op de hoogte gesteld en nieuwe roosters zijn aan de leerlingen uitgereikt.
Dhr. Verhoeff neemt een aantal uren economie en bedrijfseconomie tijdelijk over van dhr. Buffinga.
Hij zal hierbij worden ondersteund door enkele excellente leerlingen.
Schoolfotograaf:
Op 6 oktober is de schoolfotograaf er weer. Op die dag worden tijdens de lessen foto’s gemaakt.
Op het dagrooster is te zien wanneer welke klas aan de beurt is.
Graag deze dag geen zwart of blauw dragen.
Met vriendelijke groet,
De schoolleiding
Kalendarium
24 september: Dies Natalis (Camphusianum bestaat 138 jaar)
24 september: Samenwerkingsdag II
24 september: geen lessen
28 september: ouderavond leerjaar 3
28 september: CBO leerjaar 1
30 september: studiekeuzedag leerjaar 5
1 oktober:
dansvoorstelling leerjaar 2 (Utrecht)
5 oktober:
CBO leerjaar 3
6 oktober:
Schoolfotograaf
13 oktober:
dansworkshops leerjaar 2
15 oktober:
dansworkshops leerjaar 3
16 tm 24 oktober: herfstvakantie
25 oktober:
Huiswerkvrij
27 oktober:
doe-ochtend en doe-middag voor basisscholen

