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Geachte ouders/verzorgers,   

De laatste nieuwsbrief van dit jaar. We hadden graag allerlei leuke 

activiteiten beschreven. Of u uitgenodigd voor onze mooie kerstmarkt. 

Maar zoals we allemaal weten, kan dat nog niet. We houden gewoon hoop dat dit niet al te lang 

gaat duren en dat het tij gaat keren. Maar niemand die dat precies weet. In deze tijd van 

onzekerheden die door sommigen nog meer dan anders als donker wordt ervaren, hebben mensen 

behoefte aan licht. Dat is te zien in alle verlichting die nu, zelfs al ruim voor 1 december, overal in 

het straatbeeld verschijnt. Licht....omdat het in ons eigen leven, in onze eigen buurt, stad en land 

en ook in de grote, mooie wereld soms erg onrustig is. Fijn om te ervaren dat geloof in deze tijd 

dan ook een houvast kan bieden.

We wensen u 

genoeg stilte om op te kijken naar de sterren, 

genoeg eenvoud om ontzag te tonen voor het kleine, 

genoeg vertrouwen om het goede zijn weg te laten vinden, 

genoeg verwondering om het ondenkbare te zien gebeuren. 

Want 

soms breek het licht 

in mensen door, onstuitbaar, 

zoals een kind geboren wordt.



We wensen u en uw gezin voor de komende tijd een goede en mooie tijd.

De schoolleiding

 

 Rondom corona...... 

We zijn blij dat we nog steeds fysiek les 

kunnen geven. Dat is voor de leerlingen echt 

beter dan thuis zitten en online onderwijs 

volgen. Maar we worden er wel voortdurend 

mee geconfronteerd dat er door het 

coronavirus beperkingen zijn. Dat zijn kleine 

dingen zoals eenrichtingverkeer op de 

trappen en wat lastiger zaken zoals het 

dragen van een mondkapje in de gangen en 

aula’s. Dat laatste begint overigens 

langzamerhand te wennen. 

Sinds de zomervakantie krijgen we van gemiddeld 4 leerlingen per week het bericht dat zij 

positief getest zijn. In de huidige situatie is dat op een totaal van bijna 3100 leerlingen niet heel 

veel. Bovendien gaat het om leerlingen uit telkens andere klassen en afdelingen. Dat wijst erop dat 

de meeste besmettingen buiten school plaatsvinden. Van de 365 medewerkers zijn er sinds de 

zomervakantie 6 positief getest. Voor de herfstvakantie bleven veel leerlingen thuis wegens ziekte 

of corona-achtige verschijnselen. Na de vakantie is dit aantal gehalveerd (van bijna 15% naar 

ongeveer 

7%). 

We merken aan de leerlingen dat alle gedoe rond corona hen niet onberoerd laat. Sommigen 

maken zich zorgen. Anderen worden er ongedurig van. Velen hebben er moeite mee om zich goed 

op het schoolwerk te concentreren. Wat dat betreft hebben de onrustige en onzekere laatste 

maanden van het vorige schooljaar geen goed gedaan. We houden uiteraard goed de vinger aan de 

pols of leerlingen achterstanden hebben opgelopen. Aan leerlingen die het nodig hebben bieden 

we een inhaalprogramma aan. 

We hopen dat we fysiek les kunnen blijven geven en dat de algehele situatie langzamerhand weer 

normaal zal worden. We ervaren veel begrip en steun van ouders. We doen allemaal ons uiterste 

best om uw kinderen, onze leerlingen, goed door deze moeilijke periode heen te loodsen. 



 Geen uitwisselingen en weekexcursies

De schoolleiding heeft het lastige besluit moeten nemen dat er in dit schooljaar geen 

uitwisselingen met buitenlandse scholen en geen weekexcursies zullen zijn. De situatie in 

Nederland en in heel Europa is daarvoor te onzeker en de risico’s zijn te groot. 

Voor dagexcursies hebben we nog geen definitief besluit genomen. Voorlopig zijn er geen 

dagexcursies, maar misschien kunnen in de laatste maanden van dit schooljaar nog dagexcursies in 

Nederland georganiseerd worden. 

 Voorlichting en Open Huis online

Door de beperkingen in het kader van de corona-bestrijding kunnen we in november geen 

voorlichtingsavonden organiseren voor leerlingen van groep 8 van de basisscholen en hun ouders. 

We kunnen ook geen Open Huis houden zoals dat in andere jaren gebeurt. We zullen de 

voorlichting en de Open Huizen (voor elk van de 3 sectoren van de school een eigen Open Huis) 

online houden. We zullen dat doen met behulp van filmpjes, live beeldverbindingen en 

chatsessies. De data waarop dit gebeurt staan in de keuzegids die de leerlingen van groep 8 

gekregen hebben. Ze zijn ook op de website van de school te vinden. 

Leo Duifhuizen

 

Brugklas voorstelling  

Een groep leerlingen in klas TL/H63 koos drama in hun vakkenpakket. 

Voor de leerlingen in klas 1 speelden zij afgelopen tijd een voorstelling over de eerste 

schoolweken van een brugklasser: de spanning van het starten op een nieuwe school, je onzeker 

voelen, hoe moet ik mij opstellen in de groep, waarom snappen mijn klasgenoten mij niet. 

Allemaal vragen die op een zeer realistische manier werden uitgespeeld.

Na de voorstelling gingen de acteurs in gesprek met de brugklasleerlingen om hun ervaringen met 

elkaar te delen.

Het was weer een heel mooi project onder leiding van Maureen Stuij

 



Kerstviering  

Omdat we niet met 

hele grote groepen 

bij elkaar kunnen 

zijn, heeft de 

commissie die de 

vieringen verzorgt 

goed nagedacht 

wat dan wel kan. 

Een groep 

leerlingen is al 

druk bezig met 

tekst, muziek en 

dans om een mooie 

musical achtige 

voorstelling te maken. Deze wordt gefilmd en daarna tijdens een aantal lesuren op de vrijdag 18 

december in alle klassen vertoond. Daarna sluiten de leerlingen met hun docent de viering af. We 

hopen zo toch op een mooie manier de kerstboodschap in eigentijdse vorm bij de leerlingen te 

brengen.

 

Voortgangsgesprekken  

In de eerste week van december starten we weer met de 

voortgangsgesprekken. Vorig jaar waren we nog heel benieuwd hoe de 

leerlingen dit op zouden pakken. Maar wat een mooie gesprekken zijn er gevoerd! In plaats van de 

mentor die vertelt hoe het gaat met de leerling, kan de leerling zelf reflecteren op de afgelopen 

periode en hoe hij/zij de gestelde doelen heeft behaald en wat de plannen zijn voor de komende 

tijd. Maar ook welke ondersteuning de leerling daar, zo nodig, bij kan gebruiken. Wij kijken weer 

uit naar deze mooie voortgangsgesprekken.

 



Koken bij 

vakcollege 

TL  

De leerlingen 

die in de TL 

vakcollege 

hebben, 

trekken er in 

niet-Corona 

tijden vaak op 

uit. Helaas, nu dus vaak niet. Als vervanging daarvoor zijn er nu kooklessen ingezet, zodat 

leerlingen toch mooie praktische opdrachten kunnen doen. En daarbij wordt de buitenwereld nu 

naar binnengehaald! Met behulp van een kok van restaurant de Boterlap, die door dezelfde crisis 

helaas veel tijd over heeft, krijgen de leerlingen nu kookles. Wat een prachtige samenwerking zo!

 

Nieuwe ervaringen in Next  

Dit jaar zijn we in Next klas 1 en 2 begonnen met inspiratielessen. De 

afgelopen tijd hebben de leerlingen les gehad van diverse docenten die 

kwamen vertellen over hun vak, zodat de leerlingen zich daar een goed 

beeld van kunnen gaan vormen. En ze kwamen daarbij ook specifieke 

vaardigheden uitleggen en aanleren. De thema’s waren: verbeeldingskracht en muziek, 

kaartenlezen, hoe gebruik je bronnen, hoe kun je biologisch tekenen. De leerlingen kunnen al deze 

vaardigheden weer gebruiken bij hun onderzoeken, maar leren hierdoor ook welke vaardigheden 

je nodig hebt om verder te komen op verschillende terreinen/bij verschillende vakken.

Ook voor de leerlingen in de derde klas zijn er veel nieuwe ervaringen. De kaderleerlingen vliegen 

meer in en uit, omdat zij hun beroepsvak bij de beroepsafdelingen volgen. Een heel nieuwe 

ervaring. De leerlingen blijken zich daar met alles wat zij in klas 1 en 2 geleerd hebben aan kennis 

en vaardigheden prima te redden. De TL leerlingen sluiten zich bij Nask aan in de reguliere lessen 

en werken in de onderzoeksuren aan hun eigen vakkenpakket.

 



Belangrijke data

>> klik op deze link voor de belangrijke 

data

 

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

