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Beste ouders/verzorgers,
Periode vijf is inmiddels voorbij en de zomervakantie staat weer voor de deur!
In deze nieuwsbrief leest u o.a. over COVID-19, de examens en hoe we het
schooljaar gaan afsluiten.

COVID-19
Gedurende deze laatste periode zijn er steeds meer versoepelingen gekomen
omtrent corona, ook in het onderwijs. De 1.5 meter afstand houden tussen
leerlingen werd opgeheven en voor een hoop kinderen was dat een grote
opluchting. Wel dienen docenten en leerlingen nog 1.5 meter afstand te houden
en is een mondkapje in school als je loopt door de gangen nog verplicht. Zittend
in de klas of in de aula mag het mondkapje af. Deze regel geldt natuurlijk ook
voor alle bezoekers, dus als u de komende tijd nog een gesprek op school heeft,
wil ik u verzoeken een mondkapje mee te nemen en bij binnenkomst uw handen
te ontsmetten. Daarnaast is er nog steeds de mogelijkheid voor leerlingen en
medewerkers om zelftesten te verkrijgen op school, zodat deze thuis gebruikt
kan worden. Als u hiervan gebruik wilt maken zou u dat dan kenbaar willen
maken via een mail naar de mentor. Laten we hopen dat we allemaal gezond de
zomervakantie ingaan.
William Koemans
Adjunct-directeur

Examens
Na maandenlang examenstress gehad te hebben, zit het er
eindelijk op. De Entree leerlingen hebben alle examens afgerond.
Ze hebben een leuke diploma-uitreiking achter de rug gehad en
zijn nu klaar voor de volgende uitdaging.
De derdejaars leerlingen hebben in mei hun schriftelijk examen
maatschappijleer gehad. Komende donderdag of vrijdag hebben
zij nog hun mondelinge maatschappijleer examen. Heel veel
succes!
De 4TL leerlingen moeten nog even doorbijten. Zij hebben
volgende week hun laatste mondelinge staatsexamen en horen
vrijdag of ze geslaagd zijn. Uiteraard is er aansluitend ook gelijk
een diploma-uitreiking.
Aan alle (toekomstige) geslaagde leerlingen: van harte gefeliciteerd met deze
mooie prestatie! Wij wensen jullie heel veel succes in de toekomst!
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Afscheid collega’s
Helaas moeten wij dit schooljaar afscheid nemen van een aantal geliefde
collega’s. Mevrouw van Haarlem (docent van de brugklas) gaat na 18 jaar bij het
P.C. Hooftcollege gewerkt te hebben een andere uitdaging aan. Mevrouw Post
(docent 4TL) blijft nog wel bij het P.C. Hooftcollege werken, maar gaat volgend
schooljaar de rol van Teamleider aan de Mavo kant vervullen. Wij wensen beiden
heel veel succes bij hun nieuwe baan!
Tijdens de afwezigheid van mevrouw Bakker (CKV docent), heeft meneer
Mullenders haar lessen overgenomen. Gelukkig is mevrouw Bakker weer hersteld
en zal zij na de zomervakantie weer (gedeeltelijk) de lessen overnemen. Meneer
Mullenders gaat weer lessen verzorgen aan de Mavo kant.

Leuke activiteiten
Het is bij ons traditie dat we de laatste week van het
schooljaar met leuke activiteiten afsluiten. Om samen
met elkaar sportief in beweging te zijn, hebben wij a.s.
dinsdag een sportdag. Deze is ingevuld met allerlei
sport- en spelactiviteiten.
Uiteraard kan een schoolreisje dit jaar ook niet missen.
A.s. donderdag gaan we op schoolreisje naar Walibi Holland. De leerlingen
kunnen in spectaculaire attracties gaan en even op adem komen op de speciale
relaxplekken in het park.
Heel veel plezier aan alle leerlingen toegewenst!
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Activiteitenochtend
We hebben deze periode afgesloten met een leuke activiteitenochtend! De
leerlingen konden kiezen uit de volgende activiteiten:
-

Kano varen
Kunstwerk met graffiti maken voor in de aula

Kano varen

Graffiti
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Vacature medezeggenschapraad
De LKO heeft een medezeggenschapsraad (MR), die de belangen van personeel,
ouders en leerlingen van de hele onderwijsstichting behartigt. De MR controleert
onder andere belangrijke plannen en voornemens van het bestuur op het gebied
van personeel, onderwijskundig beleid en financiën. De vergadering van de MR
is openbaar. In de MR zitten vertegenwoordigers van het personeel en van
ouders. Het College van Bestuur heeft geen stemrecht in de MR, maar bij de
vergaderingen is er altijd één van de bestuursleden aanwezig voor advies.
Voor het komende schooljaar zijn wij op zoek naar een ouder die zich wil inzetten
voor de medezeggenschapsraad. Heeft u interesse? Stuur uw bericht naar
mzr02@leokanner.nl
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Belangrijke data
19 juli t/m 27 augustus

Zomervakantie

30 augustus

Studiedag, leerlingen zijn vrij

31 augustus

Eerste schooldag

9 september

Algemene ouderavond

4 oktober

Studiedag, leerlingen zijn vrij

11 t/m 14 oktober

Proefwerkweek, leerlingen 12.00 uur vrij

15 oktober

Activiteitenochtend, leerlingen 12.00 uur vrij

Vergeet u bij afwijkende tijden niet het taxibedrijf te informeren?

Fijne zomervakantie!

Als u vragen heeft naar aanleiding van de onderwerpen in de nieuwsbrief, kunt
u altijd contact met ons opnemen.

Met vriendelijke groet,

Team P.C. Hooftcollege
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