
NIEUWSBRIEF - JULI 2021 - SCHOOLJAAR 21/22

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Op de valreep van de zomervakantie ontvangt u deze nieuwsbrief met informatie over het nieuwe

schooljaar.

Ik wens u een fijne vakantie toe.

Graag tot ziens en blijf gezond!

Met vriendelijke groet,

Mevrouw I. Verberne

Directeur Drechtster College

Eerste schooldag na de zomervakantie

De eerste schooldag is op maandag 30 augustus 2021. De leerlingen worden dan om 08.30 uur

verwacht in hun klas. Om 14.15 uur zijn ze uit. Dit geldt niet voor de leerlingen waarmee andere

afspraken zijn gemaakt.

Benodigde materialen

Om het jaar goed te beginnen hebben de leerlingen materiaal nodig om hun werk goed uit te kunnen

voeren. Wij verzoeken u om de volgende artikelen aan te schaffen:

● Etui

● Penen

● Potloden

● Gum

● Liniaal

● Agenda

● Gymkleding

● Gymschoenen

Voor de praktijklessen:

● Dichte schoenen, lange broek en voor de mensen met lang haar; een haarelastiek

Lunch en drinken

De leerlingen moeten hun eigen lunch en drinken meenemen naar school.
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Corona

De adviezen ten aanzien van vakantiereizen naar het buitenland veranderen op dit moment veelvuldig.

Het is dan ook van belang de adviezen van de overheid goed in de gaten te houden wanneer u op reis

gaat. De leerlingen hebben vier zelftest-pakketten ontvangen. Verzoek is om 1 van de testen te

gebruiken op zondag 29 augustus. De andere testen kunnen verspreid over de vakantie ingezet worden.

Op deze manier verkleinen we de kans dat er na de vakantie besmette leerlingen op school verschijnen.

Op dit moment gaan we er vanuit dat we het nieuwe schooljaar met een normaal rooster kunnen

starten. Dat betekent dus 5 dagen school voor alle leerlingen. Wanneer dit verandert in dan zullen we u

dit in de laatste week van de vakantie laten weten. Ook gaan we er nu vanuit dat na de vakantie in

school de mondkapjes nog verplicht zullen zijn.

Studiedagen schooljaar 2021/2022

Op de eerste schooldag ontvangen de leerlingen de jaarkalender voor het komende schooljaar. Deze

zetten we ook in Somtoday, het ouderportal. De ouders van de nieuwe leerlingen krijgen de inlog in de

eerste week. Voor het komende schooljaar staan de volgende studiedagen gepland:

- 15-10-2021

- 25-10-2021

- 12-11-2021

- 07-07-2022

- 08-07-2022

Wilt u, wanneer uw zoon/dochter/pupil met taxivervoer naar school komt, deze data aan het taxibedrijf

doorgeven?

Gedragsverwachtingen

Investeren in een positief pedagogisch klimaat vinden we erg belangrijk en dat willen we bij aanvang van

het schooljaar samen met u ook oppakken. Als school werken we daar preventief aan door middel van

gedragsverwachtingen en trainingen.

Een belangrijke gedragsverwachting is:

Voor het begin van de les leveren de leerlingen hun telefoon in bij de docent. Tijdens de pauzes krijgen

de leerlingen hun telefoon terug voor gebruik en uiteraard aan het einde van de schooldag.

Een tweede gedragsverwachting waar we mee starten is:

Op school dragen we geen petten, capuchons of andere hoofdbedekking met uitzondering van religieuze

overtuigingen.

We vertrouwen erop dat deze afspraken enorm bijdragen aan een prettige sfeer in de klas. We willen

het bovenstaande graag onder uw aandacht brengen en u vragen dit met u zoon/dochter of pupil te

bespreken.

Rookverbod

Ter herinnering: vanaf 1 augustus 2020 geldt er landelijk een algeheel rookverbod op en rondom scholen.

Het Drechtster College volgt deze regels.
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Pauzebeleid

Om de zorg en veiligheid van uw zoon/dochter/pupil te kunnen waarborgen mogen de leerlingen in de

pauzes niet van het plein af. Als er in het kader van de praktijklessen boodschappen worden gedaan zal

er eerst schriftelijke toestemming aan u gevraagd worden. Wanneer leerlingen zonder toestemming het

plein verlaten zijn ze niet verzekerd.

Alle belangrijke gegevens nog even op een rij

Algemene gegevens

Algemene telefoonnummer Atmosfeerstraat 088-4056340

Algemeen telefoonnummer Hugo van Gijnweg 088-4053017

Algemeen e-mailadres

info.de.drechtster@yulius.nl

Procesbegeleiders

Mark Ruwaard afdeling vmbo onderbouw 06-42196610

Julian Lans afdeling vmbo bovenbouw 06-39014946

Richard Kien afdeling PRO/AGL 06-14840403

Directeur

Ildefon Verberne 06-42195832
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