Journaal
4 juni 2021
Voorwoord directeur
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Hierbij ontvangt u het vijfde Campus Journaal van dit schooljaar. In dit Campus Journaal sta ik stil bij:
- Verschillende terugblikken
- Het onderwijs vanaf 7 juni
- Ervaringen met de zelftesten
- Sportdag
- Schoolreisje
- Interessante Webinars
Mocht u over bepaalde onderwerpen meer informatie willen of vragen hebben, voelt u zich dan vrij om te
mailen naar ons info-adres, info@campus013.nl .
Veel leesplezier toegewenst!
Met vriendelijke groet,
Han Snijders
Directeur

Agenda komende weken
11 juni
18 juni
24 juni
8 t/m 14 juli
16 juli
21 juli

Studiedag – leerlingen vrij
Schoolreisje naar de Efteling (zie onderwerp: ‘Schoolreisje’)
Sportdag leerjaar 1, 2 en 3
Proefwerkweek
Boeken inleveren
Laatste schooldag – rapport ophalen

Nieuws en belangrijke informatie vanuit de school
Het onderwijs vanaf 7 juni
Zoals beloofd in de mail van 28 mei brengen we u hierbij op de hoogte dat de nieuwe roosters van de
leerlingen in Magister staan. Zoals we eerder aangaven hebben we ervoor gekozen om de roosters
nauwelijks te veranderen. Met name de pendeltijd is uit de roosters gehaald en de lessen die normaal
online werden gegeven, worden vanaf heden gewoon weer op school gegeven. Alleen de talentworkshops
en werkveldoriëntatie voor leerjaar 2 zijn niet terug in het rooster gezet. Omdat het schooljaar nog maar zo
kort duurt, willen we ons focussen op alle andere vakken.
Zoals eerder uitgelegd houden we de stamlokalen aan. Zo beperken we het aantal bewegingen in de
school. Ook blijven we werken in koppels en zorgen we voor anderhalve meter afstand in de lokalen. In de
aula en de gangen hoeven leerlingen in principe geen anderhalve meter afstand meer tot elkaar te
houden. Wel moeten de leerlingen hun mondkapje nog blijven dragen wanneer ze zich door de school
verplaatsen.

Journaal
Ervaringen met de zelftesten
Sinds afgelopen week zijn we de zelftesten gaan uitdelen aan alle leerlingen. We horen soms dat leerlingen
de zelftesten spannend vinden. Daarom hebben verschillende mentoren de zelftest gedemonstreerd in de
mentorklas. Leerlingen mochten vrijwillig meedoen en de reacties waren positief! Veel leerlingen vonden
de testen niet te vergelijken met de testen van de GGD. Ook vonden de leerlingen de test makkelijk af te
nemen. Onze vakgroep biologie heeft daarnaast een ontzettend leuk, maar leerzaam filmpje opgenomen
waarin ze u en uw kind de zelftest op een gemakkelijke manier uitleggen. We raden u en uw kind aan het
filmpje helemaal af te kijken en wellicht meteen mee te doen met onze docent. U bekijkt het filmpje hier .
We willen u nogmaals vragen om 2x in de week een zelftest door uw kind af te laten nemen. Bijvoorbeeld
op maandag- en donderdagochtend. Dit is niet alleen voor de veiligheid van iedereen in de school, maar
ook voor de veiligheid voor iedereen in uw kennissen- en familiekringen. Hoe eerder we een besmetting
signaleren, hoe kleiner de kans dat vrienden, familie, klasgenoten en kennissen worden besmet. Een kleine
moeite, maar een belangrijk gebaar.

Terugblik op flexweek 2
In flexweek 2 hebben de leerlingen van leerjaar 1 en 2 flink wat werk in kunnen halen. Ook zijn de CITO
toetsen afgenomen. Daarnaast had iedere klas 2 leuke activiteiten. Zo gingen de eerstejaars leerlingen
bij Mens & Maatschappij koken met ingrediënten van over de hele wereld. Onze leerlingen hebben
o.a. Arabische dipsauzen, taco’s, Bombay noten en kokosballetjes gemaakt! Het was een geslaagde
activiteit. Bij het vak Dienstverlening & Producten werden schitterende stickers gesneden.
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Nieuws en belangrijke informatie vanuit de school 2
Sportdag
Eigenlijk stond er op 10 juni een leuke sportdag gepland voor de leerlingen van leerjaar 1, 2 en 3. Vanwege
de toenmalige Coronamaatregelen konden we deze dag helaas niet door laten gaan. Echter, met de huidige
versoepelingen heeft onze vakgroep Lichamelijk Opvoeding toch nog aangegeven dat ze de sportdag op
een later tijdstip willen organiseren. Dat is natuurlijk fantastisch voor onze leerlingen. De ‘nieuwe’ sportdag
hebben we gepland op 24 juni. Laat het een sportieve, maar vooral ook leuke dag worden!
Schoolreisje
Op 18 juni staat er een leuk schoolreisje naar de Efteling gepland. Lange tijd was het onzeker of deze door
kon gaan, maar met de huidige versoepelingen is die mogelijkheid weer aanwezig. Momenteel zijn we met
de Efteling in contact om te kijken of we daar met alle leerjaren (dus ook leerjaar 4!) terecht kunnen. Mocht
dit niet zo zijn, dan gaan we bekijken of een alternatief programma mogelijk is. We houden u hier uiteraard
van op de hoogte.
Interessante Webinars
De GGD ondersteunt graag ouders bij de opvoeding. Dit doen zij onder andere door Webinars te
organiseren. De komende weken staan er weer 2 interessante Webinars/workshops op de rol die wellicht
interessant voor u zijn:
1. Pesten - alles over pesten en gepest worden - 22 juni om 19:30u
Inschrijven en informatie via https://ggdhvb.webinargeek.com/pesten
2. Puberbrein onder invloed – wat gaat er toch allemaal om in dat puberbrein!? – 7 juni om 19:30u
Inschrijven en informatie via https://ggdhvb.webinargeek.com/puberbrein-onder-invloed
Bij beide Webinars staat dat het voor ouders van basisschoolleerlingen is. U kunt zich hier echter ook
gewoon voor inschrijven als ouder van een middelbare school leerling.
Terugblik op Garden 013
Met ‘Garden 013’ leren onze docenten van de groenafdeling onze leerlingen alles over de natuur. Het
schoolterrein wordt daarnaast steeds meer uitgebreid met gave lesmogelijkheden. Zo is er een vlonder
geplaatst over onze wadi en hebben we afgelopen week een feestelijke opening gehad van ons eigen
wormenhotel. Onze volgende stap is de aanleg van verschillende groentetuinen.

