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Nieuwsbrief week 46 
Beste ouder(s), verzorger(s) en leerlingen,  
U ontvangt weer een nieuwe editie van onze 
nieuwsbrief waarin we weer (veel) 
informatie met links/verwijzigingen voor u 
hebben verzameld.  

Corona update 
Het aantal coronabesmettingen is de laatste 
weken weer flink toegenomen. Daardoor 
ontstaat opnieuw een behoorlijke druk op de 
zorg. Om het aantal besmettingen af te 
remmen en de zorg te ontlasten heeft het 
kabinet tot aanvullende maatregelen 
besloten. Vandaag volgt daarop een nieuwe 
persconferentie waarin nieuwe extra 
maatregelen worden ingevoerd.  
We hopen dat dit geen gevolgen heeft voor 
ons onderwijs. Daarnaast volgen we de 
ontwikkelingen op de voet met het oog op de 
aankomende DOE-week. Hierover kunt u 
verderop in de nieuwsbrief meer lezen. 
 
Wat betekent dit op dit moment voor het 
Reeshof College: 

• In het voortgezet onderwijs is het 
dragen van een mondkapje niet 
verplicht. Je mag natuurlijk wel een 
mondkapje dragen.  

• Leerlingen en medewerkers gaan door 
met zelftesten (2x per week). In de regel 
is dit alleen voor niet-gevaccineerde van 
toepassing. Het lijkt ons raadzaam om 
iedereen hier in te stimuleren.  

• Wij ventileren lokalen/ruimtes extra 
door ramen en/of deuren open te zetten.  

Op onze website vind u meer informatie 
Corona – Reeshof College 
 
 

 

Jarige Kenny B trakteert 
leerlingen van 2BK op taart en 
een boodschap   
Op 1 november waren wij met alle 2bk-klassen 
uitgenodigd op de verjaardag van Kenny B. Hij 
vierde zijn zestigste verjaardag speciaal in 
Loenen, bij het Ereveld 
van Oorlogsgravenstichting. Dit leverde een 
bijzondere (verjaar)dag op voor niet alleen 
Kenny, maar ook onze leerlingen. We gingen in 
gesprek met hem over oorlog, pesten en 
oplossingen voor beiden. Check onze aftermovie 
of lees het artikel in het Brabants Dagblad terug. 
 

Centrale toetsweek leerjaar 4 
29 nov t/m 3 december is de CT-week voor 
leerjaar 4. De vierdejaars leerlingen maken in 
die week de belangrijke Centrale Toetsen. In 
deze week wordt ook Taaldorp (mondelingen) 
Engels voor hen georganiseerd. De leerlingen 
kunnen de tijdstijden en toetsinformatie in 
magister vinden. Of op de website: BB, KB, TL. 
Wij wensen alle leerlingen veel succes met de 
voorbereidingen en de toetsen.  
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https://www.reeshofcollege.nl/corona/
https://www.facebook.com/LikeKennyB?__tn__=K-R&eid=ARAflSuMpPOF-w8YaWry2c9SOmX7B0IIwW8fHUF5RAhOuEk9bYcyqqqNpx2dN6h7mAkGodA6KCfJW57e&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARD3PAtCB3Ms5e1629fY4LZh7NJnGe6F1PdE_hIG75Md5D_J_hLoKGKvNLPhx928YTBJB4YNqf8tUiHyV4PBxb0LuXDNsd1BtavI3OemPJWlyRCOmKevB_Q7W2H70J-MMG9PeVCwzbjbKjGkw12rm5NpyhWjXuL97BeqlMRhUjfFZL6s4hZGBkwhPi1aR24N6M-nMrrSqk1-Ugda8zVihKYc1_mUkcmuo8TsEI9lri3t2iKGsNAL1mMEve8xgAFLrvUGgDLO-T03OqKZ4Dq3DdddGD_B3eX4-sqrbcvRKBGgFeZVisDlMpVkCd7VpBVUqfI_qwypIj5aTn75XLZtLKcFuRBEYi3E6EBYU3QIb2jeIRNGMsyFeMxbgsi5tNlLyA5EiFjyBbUcQ2fST7NR
https://www.facebook.com/oorlogsgravenstichting/?__tn__=K-R&eid=ARDq4zc3gXfmHRdeaPumoFwX2C_U2yw91aQk5KxGjw0LzWDzxXtkkysq_GDD3xNdFxi48B0wUSCxfpe_&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARD3PAtCB3Ms5e1629fY4LZh7NJnGe6F1PdE_hIG75Md5D_J_hLoKGKvNLPhx928YTBJB4YNqf8tUiHyV4PBxb0LuXDNsd1BtavI3OemPJWlyRCOmKevB_Q7W2H70J-MMG9PeVCwzbjbKjGkw12rm5NpyhWjXuL97BeqlMRhUjfFZL6s4hZGBkwhPi1aR24N6M-nMrrSqk1-Ugda8zVihKYc1_mUkcmuo8TsEI9lri3t2iKGsNAL1mMEve8xgAFLrvUGgDLO-T03OqKZ4Dq3DdddGD_B3eX4-sqrbcvRKBGgFeZVisDlMpVkCd7VpBVUqfI_qwypIj5aTn75XLZtLKcFuRBEYi3E6EBYU3QIb2jeIRNGMsyFeMxbgsi5tNlLyA5EiFjyBbUcQ2fST7NR
https://www.facebook.com/reeshofcollege/videos/1494482694255789
https://www.bd.nl/tilburg-e-o/kenny-b-speelde-rol-in-surinaamse-oorlog-en-vertelt-erover-op-zijn-verjaardag%7Eac76fbcb/
https://www.reeshofcollege.nl/wp-content/uploads/Stofomschrijving-CT-4BB-1.pdf
https://www.reeshofcollege.nl/wp-content/uploads/Stofomschrijving-CT-4KB.pdf
https://www.reeshofcollege.nl/wp-content/uploads/Stofomschrijving-CT-4TL.pdf
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DOE-week leerjaar 1,2,3 
In dezelfde week als de CT-week (29nov t/m 3 
dec) wordt voor leerjaar 1,2,3 de DOE-week 
georganiseerd.  
In de DOE- week worden er verschillende 
activiteiten/projecten georganiseerd met het 
oog op oriënteren, praktisch leren, sport, cultuur 
en ondersteuning. De activiteiten vinden zowel 
op school als buiten school plaats.  
Voor de activiteiten buiten school wordt het nu 
spannend met de aankomend persconferentie. 
Voor alsnog zijn we op veel externe locaties 
welkom, omdat we de gehele locatie als school 
afhuren. De locatie wordt dan gezien als 
onderwijsinstelling wat betekent dat we geen 
QR-code hoeven te tonen. Helaas hebben een 
aantal partijen al afgemeld. Hiervoor zijn we 
druk opzoek naar een alternatief programma.  
 
Het programma kunt u HIER terugvinden per 
leerjaar. De leerlingen vinden de informatie in 
hun magister.  
 
Voor het antipestprogramma How2Behave 
leerjaar 1 kunt u HIER aanvullende informatie 
lezen. Hier zit ook een uitnodiging voor de 
ouderavond bij.  
Voor het programma over gewoonten en 
verslaving BeAware leerjaar 3 kunt u HIER 
aanvullende informatie lezen. 
 
Met het oog op de mogelijk aankomende 
strengere maatregelen hebben we twee 
scenario’s voor de DOE-week in gedachten.  
Scenario 1: De DOE-week gaat zoveel als 
mogelijk door. Dit is afhankelijk van wat wel en 
niet door kan gaan. Dit kan betekenen dat 
leerlingen een dag vrij kunnen zijn door uitval 

van activiteiten.  
Scenario 2: De DOE-week komt te vervallen. We 
schakelen over naar een verkort lesrooster. In 
het verleden noemde we deze opzet 
reflectieweek.  
 

 
 

Aanmelden mbo leerjaar 4 
De meeste mbo-scholen hebben hun 
inschrijfsysteem inmiddels opengezet voor 
nieuwe aanmeldingen. Het aanmelden voor het 
mbo bestaat uit twee onderdelen, namelijk: 

1. Aanmelden via de website van de mbo-school 

2. Het invullen van een Digitaal 
Doorstroomdossier in Intergrip 

De mentoren van leerjaar 4 hebben met hun 
leerlingen twee instructievideo’s gedeeld over 
het aanmelden en het invullen van een Digitaal 
Doorstroomdossier. Deze video’s kun je 
terugvinden op onze website 
(www.reeshofcollege.nl/leerlingen-info/). 

Leerlingen hebben tot 1 maart de tijd om zich 
aan te melden. Voor de aanmelding op de 
website van de mbo-school hebben de leerlingen 
een DigID nodig. Heb je nog geen DigID? Vraag 
deze dan aan via de volgende website: 
www.digid.nl/digid-aanvragen-activeren/.   

Voor vragen over het aanmelden bij een mbo-
school kun je contact opnemen met de mbo-
school. Voor vragen over het Digitaal 
Doorstoomdossier kun je terecht bij de mentor 
of bij de decaan mevrouw Domen 
(jdomen@reeshofcollege.nl).   

 

 

 

https://www.reeshofcollege.nl/wp-content/uploads/Overzicht-DOE-week-website.pdf
https://www.reeshofcollege.nl/wp-content/uploads/Brief-how2behave-leerjaar-1.pdf
https://www.reeshofcollege.nl/wp-content/uploads/Brief-be-aware-leerjaar-3.pdf
http://www.reeshofcollege.nl/leerlingen-info/
http://www.digid.nl/digid-aanvragen-activeren/
mailto:jdomen@reeshofcollege.nl
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Open dagen mbo 
De eerste open dagen van het mbo zijn al achter 
de rug. Op de websites van de 
onderwijsinstelling kun je de tijden, locaties en 
geldende coronamaatregelen vinden. 
Mondkapjes zullen in elk geval verplicht zijn en 
voor sommige open dagen moet je je vooraf 
aanmelden via de website. 
Op onze website vind je een totaaloverzicht van 
de open dagen van onderwijsinstellingen in de 
regio. Klik voor het overzicht HIER.  

Voor leerlingen uit leerjaar 4 is het bezoeken van 
een open dag of meeloopdag een verplichte LOB-
activiteit. Leerlingen uit leerjaar 3 die de info-
avonden en/of Zien,Doen,Beleven niet bij 
hebben kunnen bijwonen moeten als 
vervangende opdracht ook één open dag per 
gemiste activiteit bezoeken. 
 
Open dagen binnenkort:  

Datum: Onderwijsinstelling: Website: 

12 nov Yuverta Tilburg www.yuverta.nl 

14 nov Yuverta Boxtel www.yuverta.nl 

21 nov ROC Tilburg www.roctilburg.nl 

26 nov Koning Willem I College www.kw1c.nl 

27 nov Koning Willem I College www.kw1c.nl 

 

Schoolfeest leerjaar 1 
Volgende week dinsdag 23 november stond het 
schoolfeest van leerjaar 1 op het programma. 
Door de gelekte aangekondigde maatregelen 
hebben we besloten dat het schoolfeest niet door 
gaat. We proberen het schoolfeest op een andere 
moment te organiseren. De leerlingen die al een 
kaartje hebben gekocht krijgen hun geld terug.   
 

Onze D&P-leerlingen zijn 
veelzijdig en duurzaam creatief 
Onze leerlingen maken bij de D&P-lessen gave 
spullen. Dat doen ze zo efficiënt mogelijk, want 
hoe minder nieuw materiaal ervoor nodig is, hoe 
beter. Ze ontwierpen een lamp uit één plaat hout 
en uit oude onderdelen stelden ze een retro-
spelcomputer samen. Onze D&P-docenten boren 
die duurzame creativiteit bij de leerlingen aan.  
Lees hier een artikel van onze docent Job 
Dievelaar 
D&P-leerlingen veelzijdig en duurzaam creatief – 
Platform Circuleren 
 

 
 
Ziek/beter melden 
HERHALING: Uw kind is ziek en kan niet naar 
school komen?  
Vanaf herfstvakantie kunt u uw kind ook ziek 
melden met het Magister-account voor ouders.  
Dit kan via de app of via de web-versie.  
Een uitleg over ziek melden via het Magister-
account voor ouders vindt u HIER. 
 
Daarnaast is telefonisch ziek melden ook nog 
steeds mogelijk. Meldt dit tussen 08.00 en 08.30 
uur  via  013 578 47 70. 
 
Beter melden 
Uw kind beter is beter en komt weer naar school? 
Meldt dit tussen 08.00 en 08.30 uur  via  013 578 
47 70. 
Let op! U kunt een leerling uit leerjaar 3 aan de 
telefoon krijgen. Deze leerling doet 
praktijkervaring op vanuit de uitstroomrichting 
economie en ondernemen. Graag uw begrip voor 
hun leerproces. 

Meer informatie over ziek/beter melden kunt u 
vinden op onze website op de leerling/ouder-
pagina.  

https://www.reeshofcollege.nl/wp-content/uploads/Open-dagen-lijst-2021-2022-1.xlsx
https://circuleren.nu/praktijkverhaal/dp-leerlingen-veelzijdig-en-duurzaam-creatief/
https://circuleren.nu/praktijkverhaal/dp-leerlingen-veelzijdig-en-duurzaam-creatief/
https://www.reeshofcollege.nl/wp-content/uploads/Handleiding-ziekmelden-door-ouders.pdf
https://www.reeshofcollege.nl/leerlingen-info/
https://www.reeshofcollege.nl/leerlingen-info/
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Voorlichting ouders groep 8 en 
meeloopmiddagen 
Zit jouw broertje/zusje, vriend(in), 
neefje/nichtje in groep 8 en wil hij/zij ook graag 
naar het Reeshof College. Op onze website vind 
je meer informatie over voorlichtingsavonden, 
meeloopmiddagen en inschrijven.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lesuitval 
We hebben momenteel te maken met veel zieke 
collega’s. Dit betekent dat er soms meer lesuitval 
is. Dit heeft zeker onze aandacht en we doen 
hierin wat mogelijk is.  

Social media 
Wilt u het Reeshof College ook op een andere 
manier volgen? Volg ons op:  
 

 Reeshof College | Facebook 

 Reeshof College | Instagram 

 Reeshof College | LinkedIn 

 

 

 

 
 

 

 

https://www.facebook.com/reeshofcollege
https://www.facebook.com/reeshofcollege
https://www.instagram.com/reeshofcollege/
https://www.instagram.com/reeshofcollege/
https://www.linkedin.com/company/reeshofcollege
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