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Communicatie 

Regelmatig zult u van ons de NXTweek ontvangen. De nieuwsbrief met alle belangrijke zaken 
op een rijtje. Vanaf nu zullen wij eens in de twee weken een NXT sturen. Mocht er tussendoor 
nieuws zijn wat niet kan wachten, dan zullen wij u uiteraard een extra NXTweek sturen. 

Heeft u vragen, zit u ergens mee of wilt u iets meedelen? U kunt altijd contact opnemen met 
de school. 

 

 
 
 

Update boeken 

Er is door school een overzicht gemaakt van welke leerlingen helemaal nog geen boeken in 
bestelling hebben bij van Dijk. Dat geldt bijvoorbeeld voor leerlingen die na 18 augustus nog 
hun boeken moesten bestellen, maar dat niet meer konden. Deze boekenpakketten worden 
door ons a.s.maandag definitief in bestelling gedaan. 
 
De leerlingen die wel boeken hebben besteld (dus voor 18 augustus), maar waarvan het 
pakket niet compleet is, zullen helaas nog even af moeten wachten. Van Dijk heeft 
aangegeven hard te werken aan het naleveren van de pakketten. Wij als school kunnen hier 
nu niets in betekenen. We hebben van verschillende ouders begrepen dat het moeilijk is om 
hierover contact te krijgen met van Dijk. Uiteraard vinden we dat ook heel vervelend.  
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Dan is er wellicht nog een groep leerlingen die wel een bestelling heeft gedaan, maar die 
niets meer heeft gehoord van van Dijk; geen boek noch bevestiging van bestellen. 
Dan kunt u mailen naar Ewildeman@nxt.eu. Edwin kan dan voor u nagaan of u in het systeem 
bij van Dijk staat en wat er vervolgens gedaan kan worden. 
 
Boek NasK leerjaar 4: hier wordt aan gewerkt. De leerlingen krijgen van hun docent bericht.  
 
Tot slot, er zijn ook problemen met de digitale leermiddelen van onze leerlingen. Ook daar 
wordt hard aan gewerkt door de verschillende betrokken partijen om dit zo snel mogelijk in 
orde te krijgen. 
 
In de tussentijd zullen we er in de les natuurlijk rekening mee houden dat nog niet alle 
leerlingen hun boeken hebben. 
 
 

Informatieavond leerjaar 1 en 2 

Maandag 13 september ontmoeten we de ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen uit leerjaar 1 en 
2.  
Om de avond zo goed mogelijk te kunnen organiseren geldt het volgende: 
 

• Heeft u verkoudheidsklachten en/of bent u de afgelopen 10 dagen in contact geweest 
met iemand die besmet is met het coronavirus of verdacht is met besmetting? Blijft u 
dan vooral thuis. Wij mailen de belangrijkste informatie na de informatieavond naar 
alle ouder(s)/verzorger(s). 

• Er mag één ouder/verzorger per leerling komen. De avond is alleen bedoeld voor 
ouder(s)/verzorger(s)! 

• Wij vragen u bij binnenkomst op school om een contact- en registratieformulier in te 
vullen. In de gangen draagt iedereen een mondkapje. 

• Ontsmettingsmiddelen voor de handen zijn bij de ingang van de school en in de 
lokalen aanwezig. 

• In de lokalen en kantine zit iedereen op afstand van elkaar, wij geven aan welke 
zitplekken gebruikt kunnen worden. 

 
We verzoeken iedereen die komt hier rekening mee te houden en ook zelf op de anderhalve 
meter afstand tot een ander te letten.  
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Lesuitval 
De afgelopen week hadden we te maken met lesuitval. Als er daardoor tussenuren ontstaan, 
dan proberen wij de tussenuren op te vullen door te schuiven met de lessen of door het 
inzetten van een invaldocent. In het geval dat een klas meerdere tussenuren heeft, dan kijken 
wij welke oplossingen er zijn. Leerlingen mogen dan niet zomaar naar huis. In onze kantine 
kunnen leerlingen altijd aan hun schoolwerk werken. 
Uiteraard houden wij goed bij of en hoeveel lesuitval er is op school.  
 

Chromebooks 
 
De bestelde Chromebooks zijn uitgedeeld aan onze leerlingen. Komende week worden de 
Chromebooks in ons beveiligde systeem gezet door onze systeembeheerder. In de lessen is al 
een begin gemaakt met het wegwijs maken van onze leerlingen in de digitale wereld op NXT.  

 

 

Brengen en halen van leerlingen 
 
Wilt u, als u uw kind naar school brengt met de auto, rekening houden met onze leerlingen 
die op de fiets komen. De weggetjes op het terrein zijn niet zo breed en onze leerlingen 
fietsen ook lang niet altijd keurig achter elkaar. 
Vooral de weg vanuit Leersum is smal. Komt u vanuit die richting naar school, wilt u dan niet 
keren bij school, maar doorrijden en het rondje afmaken over het terrein?  

 

Agenda 

Maandag 13 september informatieavond klas 1 en 2. Aanvang 19.00 uur, inloop vanaf 
18.45 uur. 
Leerjaar 2 begint in de kantine, leerjaar 1 start in de lokalen bij de mentoren.  

Maandag 27 september tot en met 1 oktober DIAtoets leerjaar 1. 

 


