Reeshof College | Nieuwsbrief | Week 45 |

5 november 2020

NIEUWSBRIEF
| Reeshof College | Week 45 |

Nieuwsbrief week 45

Mondkapjes

Beste ouder(s)/verzorger(s),

We zijn erg tevreden over hoe onze leerlingen
hun mondkapje dragen. Het is vaak nog wennen
en niet even prettig. Toch zullen we er aan
moeten wennen. Momenteel delen we nog
mondkapjes uit voor leerlingen die hun
mondkapje zijn vergeten. Dit zolang de voorraad
strekt. Voor de leerlingen die nog geen
mondkapje hebben willen wij u verzoeken deze
te kopen. Wij adviseren stoffen mondkapjes. Dit
is beter voor het milieu en deze zijn steviger dan
de wegwerpmondkapjes.

Vorige week ben ik als directeur (interim)
gestart op Reeshof college.

Er is al een nieuwe directeur benoemd die
begin volgend jaar zal beginnen. In een
komende nieuwsbrief zal hij zich voorstellen.

Het Reeshof College heb ik in deze weken
leren kennen als een school waarbij de
schoolleiding, de leerkrachten en met name
de mentoren echt oog hebben voor uw kind.

Neem de informatie in deze maandelijkse
nieuwsbrief a.u.b. zorgvuldig door.

Klik aub ook door naar de Corona informatie.
Het is belangrijk dat we met elkaar de regels
goed in acht nemen.

Heeft u vragen, kunt u contact opnemen met
de mentor.
Met vriendelijke groet,
Gerard den Besten

Belangrijke datums

Hieronder de datums tot aan het einde van
periode 1 die we onder uw aandacht willen
brengen:

• GGD onderzoek leerjaar 2 voor
onbepaalde tijd uitgesteld.
• Bezoek ‘ontdekstation’ klas 1: i.v.m.
aanscherping maatregelen tot nader orde
uitgesteld.
• 19 november leerlingen lesvrij i.v.m.
‘ontwikkeldag’ personeel.
• 23 tot en met 27 november verkort
rooster klas 1-2-3. Les tot maximaal 13.30
uur. Daarna tijd om werk P1 af te ronden.
• 23 tot en met 27 november CT-week klas
4.

Bijlessen leerjaar 4
Op dinsdag 10 november, dinsdag 17 november
en donderdag 19 november organiseert Ready
to School bijlessen voor leerjaar 4. Dit ter
voorbereiding voor de CT-week. Leerlingen uit
leerjaar 4 hebben zich ingeschreven op eigen
initiatief. De bijlessen zijn buiten lestijd om. De
indeling van de bijlessen staat bij de leerlingen
in magister. De bijlessen staan ook in magister.
We verwachten dat de leerlingen die zich
hebben ingeschreven voor de bijlessen aanwezig
zullen zijn. 23 nov t/m 27 nov staan de CT’s
gepland. Op naar mooie resultaten!
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Stage leerjaar 4

Maatwerklessen 4TL

In de week van 30 november t/m 4 december
gaan de leerlingen uit leerjaar 4 een week stage
lopen. Ouders en verzorgers van leerlingen uit
leerjaar 4 hebben hier vorige week een e-mail
over ontvangen. Zoals in de e-mail beschreven
staat hebben de leerlingen t/m maandag 9
november de tijd om hun ingevulde
stagecontract in te leveren bij hun mentor. Dit
stagecontract moet door een ouder/verzorger
ondertekend worden, zodat ook zij geïnformeerd
zijn over het stageadres van de leerling.

Vorige week zijn een groep leerlingen van 4TL
met het maatwerkprogramma ‘MBO, let’s go!’ op
bezoek geweest bij de opleiding Sport &
Bewegen. Dit was een zeer sportieve en
leerzame dag. De leerlingen hebben een beter
beeld gekregen van de opleiding. In de volgende
blokken maatwerk gaan we op bezoek bij
Zorg&Welzijn en Techniek.

De leerlingen die het niet gelukt is een stage te
vinden moeten aan hun mentor aantonen dat zij
hun best hebben gedaan een stage te zoeken. Dit
tonen zij aan door 9 november een lijst aan te
leveren bij hun mentor van tenminste 7
personen of bedrijven die zij hebben benaderd
voor een stage. Deze lijst moet door een
ouder/verzorger ondertekend worden.
Daarnaast moeten zij hulp hebben gevraagd in
hun zoektocht aan één van de praktijkdocenten,
meneer Groot (stagecoördinator) of mevrouw
Domen (decaan). De leerlingen zonder stage
worden tijdens de stageweek op school
verwacht voor een alternatief programma. Bij
leerlingen die voor minder dan een week een
stage hebben wordt bekeken op welke
momenten zij naast hun stage op school worden
verwacht.

Stage leerjaar 3

We hebben besloten om de stage voor leerjaar 3
te verplaatsen naar een later tijdstip in het jaar.
Dit in de week van 31 mei t/m 4 juni 2021. In de
hoop dat het coronavirus aanzienlijk minder
aanwezig is en leerlingen zodoende eenvoudiger
een stage kunnen vinden.

Corona gerelateerde vragen
Een veilige omgeving om te studeren is
belangrijk (en nog belangrijker) zolang het
coronavirus nog onder ons is. Bij het Reeshof
College zijn we daar elke dag mee bezig. Op onze
website kunt u lezen hoe wij hier mee om
gaan. https://www.reeshofcollege.nl/corona/ .

Save the date 10 december

Op donderdag 10 december staat voor ouders en
leerlingen van klas 3 de ouderavond met
voorlichting voor de pakketkeuze gepland. Aan
alle ouders en leerlingen het verzoek om de
datum vast te reserveren. De voorlichtingsavond
gaat sowieso door. Of op school of digitaal via
TEAMS. Nu vast het verzoek om deze avond van
19.00 tot ongeveer 21.00 uur vrij te houden
voor deze belangrijke informatieavond.

