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Voor de start van het
schooljaar een nieuwsbrief om
ouders en leerlingen over een
aantal zaken te informeren.
De nieuwsbrief zal dit
schooljaar niet wekelijks
verschijnen zoals vorig
schooljaar in de Coronaperiode het geval was. We
streven ernaar om aan het
begin van elke maand een
nieuwsbrief aan u mailen.

Start schooljaar
Woensdag 26 augustus 2020
start het schooljaar 2020-2021
echt volgens onderstaand
schema.
• 09.00 uur leerjaar 1
• 11.00 uur leerjaar 2
• 11.30 uur leerjaar 3
• 12.00 uur leerjaar 4
Leerlingen hoeven voor deze
dag geen boeken mee te
nemen. Wel een etui met
schrijfgerei.
Lees voor meer info door op
blz. 3.

Start van schooljaar 2020 - 2021
Ik hoop dat u, met alle mensen die voor u belangrijk zijn, een
ontspannen zomer achter de rug heeft en dat u daarbij gezond
heeft kunnen blijven. Inmiddels weten we met z´n allen dat
dat geen vanzelfsprekendheid is.
Als school zijn wij de afgelopen weken al druk bezig om het
nieuwe schooljaar goed voor te bereiden. Helaas heeft Corona
de gemeenschap nog aardig in haar greep en hebben we daar
dus goed rekening mee te houden. Als school volgen wij de
richtlijnen van de overheid uiteraard nauwkeurig op. Ik ga
ervan uit dat u dat samen met uw kind(eren) eveneens doet.
Concreet betekent dit handen wassen, handen wassen,
handen wassen, anderhalve meter afstand tussen kind en
volwassenen en volwassenen onderling, twee weken
quarantaine indien u terugkeert uit een ‘oranje’ gebied en bij
klachten thuis blijven en laten testen.
Op de volgende bladzijden van deze nieuwsbrief ontvangt u
verder informatie om goed voorbereid het schooljaar te
kunnen starten. Ik wens u veel leesplezier en ons allen een
goede start van het schooljaar toe!
Esger van Baest
Directeur
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Nieuwe roostertijden
We gaan dit schooljaar van
start met een nieuw lestijdenrooster. Het grote voordeel
van dit nieuwe rooster is dat
de leerlingen 4 keer in de
week starten met een
mentorles/dagstart.
Er zijn drie pauzes waarbij alle
leerlingen tegelijk pauzeren.
Hiervoor hebben we het
pauze-gebied uitgebreid.
Daarnaast worden er dagelijks
tijdens de grote pauze
sportactiviteiten in de
gymzaal georganiseerd. Ook is
er een prikkelarme ruimte
voor de leerlingen die de
drukte liever vermijden.
Zolang we voor Corona extra
voorzorgsmaatregelen moeten
nemen stimuleren we
leerlingen om buiten te
pauzeren.
Tijd

Les

08:30 – 09:00

Mentorles

09:00 – 09:45

Lesuur 2

09:45 - 10:30

Lesuur 3

10:30 – 10:45

pauze

10:45 – 11:30

Lesuur 4

11:30 – 12:15

Lesuur 5

12:15 – 12:45

pauze

12:45 – 13:30

Lesuur 6

13:30 – 14:15

Lesuur 7

14:15 – 14:30

pauze

14:30 – 15:15

Lesuur 8

15:15 – 16:00

Lesuur 9

16:00 – 16:45

Lesuur 10

Nieuw schooljaar
Het nieuwe schooljaar gaat bijna weer van start. Hopelijk
heeft iedereen een fijne zomervakantie gehad en ben je
gezond en wel. Wij kijken er naar uit om jullie weer te mogen
ontvangen. Daarnaast vinden we het ook wel weer een beetje
spannend in deze tijd van corona. Het is ook weer even
geleden dat de school op volle toeren heeft gedraaid.
We starten het schooljaar met nieuwe richtlijnen vanuit de
overheid. Leerlingen hoeven geen 1,5 meter afstand tot elkaar
te houden. Leerlingen en volwassenen moeten wel 1,5 meter
afstand houden. Volwassenen onderling ook.
Als school hebben de nodige aandacht besteed om dit
bewerkbaar te maken voor onze collega’s, maar natuurlijk ook
voor de leerlingen. We verwachten ook dat iedereen daarin
ook zijn eigen verantwoordelijkheid neemt. Houdt afstand
waar nodig. Zorg voor goede hygiëne. Blijf thuis met klachten.
De vraag om dit thuis ook te bespreken. Neem contact op
met school indien u vragen heeft rondom corona.
Er is veel in het nieuws geweest over ventilatiesystemen in
scholen. Het schoolgebouw beschikt over een balanssysteem
en zorgt 24/7 voor toevoer van frisse lucht en natuurlijk ook
afvoer. Daarnaast zorgen we in het gebouw voor natuurlijke
ventilatie door ramen en deuren open te zetten.
Om verkeer op de gangen zoveel mogelijk te beperken gaan
met stamlokalen werken. Dat betekent dat de docenten van
lokalen gaan wisselen en de leerlingen blijven zitten. Voor de
vak gerelateerde lokalen zullen leerlingen zich wel moeten
verplaatsen. Denk hierbij aan kunst, theater, muziek en sport.
Leerjaar 4 zal minder in stamlokalen werken door de
clusterlessen.
We stimuleren de leerlingen om zoveel mogelijk buiten op het
schoolplein te pauzeren. De catering blijft geopend. In de
grote pauze wordt nog steeds een sportactiviteit in de gymzaal
aangeboden.
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Wachtwoord vergeten
Natuurlijk zijn er leerlingen die
in de vakantie hun wachtwoord
zijn vergeten en daardoor niet
kunnen aanmelden bij Magister
en Oﬃce 365. Klik hier om een
nieuw wachtwoord aan te

Start schooljaar - 26 augustus
Maandag 24 en dinsdag 25 augustus zijn de leerlingen nog
lesvrij. Deze dagen worden gebruikt om het schooljaar op te
starten volgens de nu geldende richtlijnen.

maken. Of surf naar
account.reeshofcollege.nl

Woensdag 26 augustus 2020 start het schooljaar 2020-2021
echt volgens onderstaand schema.
• 09.00 uur leerjaar 1
• 11.00 uur Leerjaar 2
• 11.30 uur Leerjaar 3
• 12.00 uur Leerjaar 4
Leerlingen hoeven voor deze dag nog geen boeken mee te
nemen. Alleen etui met schrijfgerei. De lokaalindeling voor
woensdag 26 augustus 2020 is als volgt:

Leerjaar 1
Aanvang 09.00u

Leerjaar 2
Aanvang 11.00u

Leerjaar 3
Aanvang 11.30u

Leerjaar 4
Aanvang 12.00u

1A

3.00

2A

3.06

3A

0.07

4A

0.16

1B

3.01

2B

3.13

3B

0.15

4B

3.13

1C

3.02

2C

3.11

3C

2.12

4C

3.11

1D

0.12

2D

1.15

3D

3.10

4D

3.22

1E

3.09

2E

3.16

3E

1.11

4E

3.14

1F

3.07

2F

3.14

3F

0.06

4F

3.18

1G

3.15

2G

3.22

3G

2.12

4G

3.23

2H

3.19

3H

0.08

4H

3.06

Donderdag 27 augustus starten de lessen. Het lesrooster zal uiterlijk woensdag 26 augustus in Magister
komen te staan en bij opstart met de leerlingen worden besproken. De nieuwe leerlingen ontvangen
op woensdag 26 augustus een inlogcode voor hun schoolaccount en Magister.

