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De start van het schooljaar in
de school is soepel verlopen.
Fijn dat er weer leven in het
gebouw is! Deze week een
extra nieuwsbrief om u over
een aantal zaken te
informeren.

Roosterwijzigingen
Door wat late verschuivingen
op personeelsgebied en door
aanpassingen voor een Corona
proof rooster zijn er in deze
fase van het schooljaar nogal
wat rooster en docentwijzigingen voor leerlingen.
We doen ons best om de
wijzingen en aanpassingen tot
een minimum te beperken en
zo snel mogelijk een definitief
rooster te hebben.

Kennismakingsavonden
Aan het begin van het schooljaar zijn er zoals gebruikelijk
ouderavonden om kennis te maken met de mentor en ouders te
informeren over de gang van zaken in dat jaar. We kiezen ervoor om
deze ouderavonden door te laten gaan, maar zoals alles
‘Coronaproof ’. In plaats van één avond voor alle klassen van het
betreﬀende leerjaar worden de avonden nu verspreid over meerdere
avonden in die week met vier klassen per avond. De bijeenkomsten
worden niet tegelijk en in grote ruimtes georganiseerd. Daarnaast
mag er maar één ouder per leerling naar school komen. Zo
voorkomen we een geen grote stroom bezoekers tegelijk. Bij de
bovenbouw komt de ene ouder met de leerling naar school. We
plannen twee klassen van 19.30 tot 20.30 uur en twee klassen van
20.00 tot 21.00 uur. Zo kunnen we vier klassen op één avond
plannen. We houden de jaarplanning zoveel mogelijk aan. Dus:
• Week 37 - leerjaar 1
• Week 38 - leerjaar 4
• Week 39 - leerjaar 2
• Week 40 - leerjaar 3
Ouders ontvangen een mail van de mentor met de uitnodiging voor
de ouderavond.

Herkansing CT leerjaar 3
Volgende week spreekt de mentor met uw zoon/dochter over
de herkansing van de CT-week uit leerjaar 3.
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Uw zoon/dochter ontvangt dan een lijst met de cijfers van de
CT-week. Op de brief geeft u aan welk vak uw zoon/dochter
gaat herkansen.

De eerste week
De eerste schoolweek zit er
bijna op…..
De leerlingen mogen weer
naar school en onderwijs lijkt
veel op wat we voorheen
deden. Dat willen we graag zo
houden. We zijn tevreden over
de eerste lesdagen met de
aanpassingen. Het is goed om
thuis nog te spreken over de
grote pauzes. Tijdens de grote
pauze pauzeren we bij droog
weer allemaal buiten voor de
frisse lucht. Denk hierbij aan
een vest of jas wanneer nodig.
Daarnaast vragen wij om bij
klachten thuis te blijven
totdat je weer klachtenvrij
bent.

Wij vragen u om uiterlijk maandag 7 september de brief
aan de mentor te geven.
De herkansingen zullen plaatsvinden op dinsdag 22
september.

Sportlessen

Vanaf de start van het schooljaar zullen alle gymlessen
voorlopig buiten plaatsvinden. Dit gebeurt op de sportvelden
van SV Reeshof. De gymlessen gaan altijd door tenzij anders
besloten door de docenten LO.
Het omkleden doen wij in de kleedkamers op school. De
leerlingen dienen hun waardevolle spullen (telefoon, sieraden)
op te bergen in hun kluisje en deze niet mee te nemen naar de
sportvelden. De fietssleutels kunnen op locatie bij de docent
in een bakje worden gedaan.

Magister-ouders
Aan de ouderaccounts voor
magister wordt gewerkt. De
vernieuwde ouder-accounts
worden gefaseerd ingevoerd.
U hoort hier vanzelf meer
over.

Het advies voor de leerlingen is om de weersvoorspellingen
voorafgaand aan de gymles goed in de gaten te houden, zodat
zij zich hierop kunnen kleden. Naast de gebruikelijke
sportkleding voor de gymles (Reeshof kleding en
sportschoenen) is het bij mindere weersvoorspellingen
toegestaan om extra kleding te dragen. Denk aan bijvoorbeeld
een trui, regenjas, lange trainingsbroek etc.
Let op, sportkleding is verplicht. Als voorbeeld; een
spijkerbroek en winterjas is niet toegestaan.

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 maken. Of surf

naar account.reeshofcollege.nl

