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Naar aanleiding van het coronavirus 

Het nieuwe schooljaar is inmiddels enkele weken oud. 
We zijn blij dat alle leerlingen weer fysiek les  kunnen 
krijgen.  

We zijn inmiddels wel wat gewend aan de beperkingen, zoals: afstand houden, 
gescheiden pauzes en ouderavonden in aangepaste vorm. Daarnaast zijn er ook 
dingen waar we last van blijven houden. We noemen er een paar: 
 
- Docenten die verkouden zijn of andere corona-achtige verschijnselen hebben 
moeten thuis blijven tot een test heeft uitgewezen dat ze niet besmet zijn met het 
coronavirus. Er zijn nu al dagelijks docenten die zich om deze reden afmelden en 
we vragen ons af hoe het zal gaan als in het najaar verkoudheid en griep 
algemener worden. We streven er naar om de lessen online door te laten gaan, 
maar het vraagt nogal wat om dat soepel te laten verlopen. We voorzien dus wel 
wat lesuitval in de komende maanden. Om het onderwijs zo ongestoord mogelijk 
te laten verlopen zijn er tot en met december geen bijzondere activiteiten zoals 
excursies. 
- Nogal wat leerlingen melden zich af met klachten zoals verkoudheid. Het is de 
bedoeling dat zij online de lessen kunnen volgen. Dat vergt actie van de 
leerlingen: zij moeten inloggen via Teams en wachten op instructie van de docent. 
Het vraagt ook een forse extra inspanning van de docenten, die in de lessen veel 
dingen tegelijk moeten doen. We vragen er begrip voor dat het niet altijd zo gaat 
als we graag zouden willen. 
- We wachten af of we vanaf januari dagexcursies en dergelijke kunnen 
organiseren. Voor de internationale uitwisselingen en de weekexcursies (waarvan 
de meeste een buitenlandse bestemming hebben) kunnen we niet zo lang 

 

 



wachten, omdat er lang van tevoren afspraken gemaakt moeten worden. De 
directie zal hierover voor 1 oktober een besluit nemen. We zijn bang dat de 
onzekerheid en de risico’s te groot zijn om deze activiteiten doorgang te laten 
vinden. 
- Ongeveer 2/3 van de lokalen hebben geen mechanische ventilatie. Voor deze 
lokalen zijn we dus aangewezen op natuurlijke ventilatie, dat wil zeggen: ramen 
en deuren open. Dat wordt lastiger als het koude seizoen aanbreekt. We kunnen 
dit niet direct oplossen, dus de leerlingen zullen zich in de koude maanden wat 
warmer moeten kleden. Daarnaast brengt een externe adviseur in beeld in welke 
lokalen de ventilatie wel voldoet en ook hoe en tegen welke kosten overal goede 
ventilatie of klimaatbeheersing kan worden aangelegd. We schatten dat dit zeker 
een miljoen euro gaat kosten. We hebben aan de gemeente gevraagd om de 
school daarin te hulp te komen. We hopen dat we binnen een jaar kunnen 
realiseren dat er overal in de gebouwen voldoende ventilatie aanwezig is. 

  

 

Introductieweek leerjaar 1 

Wat kwam er de eerste week toch veel af op onze 
brugklassers: een nieuwe school, nieuwe klasgenoten, 
verschillende docenten en dan lopen er ook nog leerlingen 
rond van leerjaar 2, 3 en 4. Daarnaast ontvingen ze een 

tas vol met lesboeken die gekaft moesten worden.  Ook ontvingen zij veel 
informatie, maar op de tweede dag was er gelukkig een soort ‘ontvangstcadeau’: 
de I-pad! 
Gelukkig is er één persoon die uw zoon/dochter deze week, en de rest van het 
jaar, bijstaat: dat is de mentor! De mentor werkt samen met de leerlingen van de 
klas aan een goede sfeer binnen de groep. Daarnaast kan uw zoon/dochter, 
wanneer hij/zij daar behoefte aan heeft, met de mentor zaken bespreken die hij/zij 
kwijt wil. 
Tijdens het kamp, dit keer zonder overnachtingen, konden de leerlingen elkaar 
nog beter leren kennen en was het fijn om daar alle tijd voor te hebben. Op de 
kamplocatie konden ze voetballen, badmintonnen, tafeltennissen en chillen. Ook 
werden er kennismakingsspellen met de eigen klas georganiseerd. Na de 
heerlijke avondmaaltijd werd iedereen weer opgehaald. De tweede dag begon 
regenachtig. Na een lekker ontbijtje werden er eerst verschillende spellen binnen 
gespeeld en later op de dag konden de leerlingen gelukkig ook nog even naar 
buiten. ‘s Avonds werd er weer gezellig met elkaar gegeten om vervolgens in de 
stromende regen naar huis te fietsen.  

Als afsluiting van de introductieweek werd er op vrijdag gezwommen 
in Bosbad Putten. Wat was dat, mede door de nieuwe wildwaterbaan, geweldig 
genieten! 

 



We mogen met elkaar terugzien op een geslaagde introductieweek. 

  

 

Startdag leerjaar 2/3  

Na een warme zomervakantie was er voor de 
leerlingen van leerjaar 2 en leerjaar 3 weer de 
jaarlijkse startdag georganiseerd. 
  

’s Morgens waren alle leerlingen en mentoren van leerjaar 3 aanwezig en ’s 
middags waren alle leerlingen en mentoren van leerjaar 2 aanwezig. 
De dag stond in het teken van kennismaken. Alle leerlingen van leerjaar 3 hebben 
namelijk een nieuwe mentor en ook de samenstelling van de groep is veelal niet 
meer hetzelfde als het voorgaande jaar. Tijdens het eerste kwartier van de 
startdag kreeg iedereen dan ook de tijd voor de (eerste) kennismaking en werden 
er vakantieverhalen met elkaar gedeeld. Vervolgens gingen de leerlingen per klas 
op een actieve manier met elkaar aan de slag met de spellen die klaar stonden, 
zoals: balanceren op een 'wereldbal',  de 'lopende A', kringtrefbal, 'siamees 
voetbal' en het letterpakkenspel. Daarnaast konden ze fanatiek tegen elkaar 
strijden bij smashbal en de kruiwagenrace. Het samenwerken en het samen 
optrekken stond hoog in het vaandel deze dag. 

Het was prachtig weer en zowel leerlingen als mentoren waren enthousiast. 
Kortom: het was een geslaagde kennismakingsdag! 

  

 

  

 

Life@school 

Voor de leerlingen van leerjaar 1 zijn de lessen van 
Life@School (L@S) weer begonnen.  

Elke week vindt de les (één blokuur) plaats in de gymzaal van de school en het 
programma duurt tot aan de herfstvakantie. Iedere klas heeft zijn eigen trainer van 
IKOS en tijdens elke les is ook de mentor aanwezig. De lessen richten zich op het 
creëren van sociale vaardigheden bij leerlingen en leveren zo een positieve 
bijdrage aan het groepsproces binnen de klas. 

 



De thema’s die worden behandeld zijn onder andere: grenzen, samenwerken en 
vertrouwen.  De eerste les ging over het aanvoelen van je eigen grens. Eén van 
de oefeningen was met je ogen dicht naar een muur lopen, als je durfde mocht je 
daarna ook rennen, met als doel om de leerlingen te laten ervaren waar zij hun 
grenzen, bewust of onbewust, leggen. Sommige leerlingen stopten na een paar 
meter, terwijl anderen verder liepen richting de muur. Aan het eind van ieder 
blokuur evalueren trainer en mentor met elkaar de les om op die manier de 
individuele leerling, maar ook de groep beter te leren kennen.  

  

 

Ouderavond leerjaar 1 & 2 

In de afgelopen weken zijn de informatieavonden 
gehouden voor de ouder(s)/ verzorger(s) van de leerlingen 
van leerjaar 1 en leerjaar 2. In verband met de 
coronamaatregelen hadden we dit keer twee extra 

avonden ingelast om op die manier te voorkomen dat er te veel mensen in school 
zouden lopen. Bij de deur werd iedereen welkom geheten en konden zij de 
handen ontsmetten. Helaas hebben we de centrale opening op de vier avonden 
moeten schrappen en was er dus ook geen spreker uitgenodigd. Ouder(s)/ 
verzorger(s) liepen, na koffie of thee te hebben ontvangen, direct door naar het 
toegewezen lokaal. Hier werd door de mentor specifieke informatie gedeeld over 
het reilen en zeilen in de klas en wat er komend cursusjaar op de jaarplanner 
staat vermeld. Na afloop was er dit keer helaas geen gelegenheid om wat te 
drinken en na te praten. Ondanks de genomen maatregelen vinden we het heel 
fijn, dat de informatieavonden goed werden bezocht. Het is voor ons een bewijs, 
dat het belangrijk is om het contact met het thuisfront goed te onderhouden. 

 

  

 

Vrijdagmiddagactiviteiten  

Vanaf de herfstvakantie tot aan Pasen worden er op de 
vrijdagmiddag weer verschillende activiteiten aangeboden   

  

Deze vrijdagmiddag-activiteiten zijn bedoeld voor leerlingen uit leerjaar 1 en 2 om 
na schooltijd sportief, gezellig, creatief, muzikaal of technisch met elkaar aan de 
slag te gaan. Voor deelname aan deze activiteit moet de leerling zich vooraf 
inschrijven, Het is echter niet verplicht om eraan mee te doen, maar heeft een 

 



leerling zich aangemeld en is hij/zij ingedeeld dan is deelname gedurende de hele 
periode verplicht. 

Dit jaar zijn er verschillende activiteiten nl.: 

• bakken  
• schoolband 
• techniek 
• kunst-uur  
• TalentSport 
• mindstorm 

We hopen weer op veel aanmeldingen!  

  

 

Update verbouwing  

Afgelopen schooljaar zijn er twee nieuwe lokalen 
gerealiseerd. Eén lokaal op het binnenplein en het andere 
lokaal op de eerste verdieping.  

Omdat er behoefte was naar nog meer lokalen  is er tijdens de zomervakantie nog 
een derde lokaal op de bestaande bouw gerealiseerd. Dit lokaal is aan het begin 
van het nieuwe schooljaar in gebruik genomen. De nieuwe lokalen zijn mooi en 
ruim en voldoen aan alle moderne eisen. Tevens is er een nieuwe 
verbindingsgang gemaakt tussen de verschillende delen van de eerste 
verdieping. Dit zorgt voor een vlottere doorstroming van de leerlingen en maakt 
alle lokalen op de eerste verdieping toegankelijk voor rolstoelgebruikers. 
 
Omdat het leerlingaantal van onze school groeit, waren er ook meer zitplaatsen 
nodig in de aula. Dit hebben we opgelost door drie steigerhouten tafels te 
plaatsen met daaromheen krukken. Het zorgt voor meer zitplaatsen, meer rust en 
meer veiligheid. Daarnaast staat het ook nog eens gezellig. 
 
Vanwege de groei van het docententeam zijn we voor het komend schooljaar ook 
op zoek naar mogelijkheden om de docentenkamer te vergroten en om meer 
werkplekken en spreekkamers te creëren. 
Alles bij elkaar zijn het behoorlijk wat aanpassingen en verbouwingen, waardoor 
de school steeds een stukje mooier, gebruiksvriendelijker en functioneler wordt. 
  

 

  



  

 

Belangrijke data 

Wilt u precies weten wat er de komende weken gepland 
staat, klik dan op onderstaande link. 

https://www.groevenbeek.nl/ouders/belangrijke-
data/belangrijke-data-vmbo-putten 
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