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Beste ouders,
In deze nieuwsbrief kan ik u met trots berichten dat we twee prima
geslaagde activiteiten achter de rug hebben.
1. De LOB weken in oktober zijn prima verlopen. Veel leerlingen
kwamen enthousiast terug van hun stageadres. Mentoren die de
werkplekken van de leerlingen bezochten, waren ook erg tevreden
over de wijze waarop onze jeugd zich presenteerde in het bedrijfsleven. Voeg daaraan toe dat alle leerlingen een stageplek vonden in
dit Coronatijdperk en het moge duidelijk zijn dat we met volle tevredenheid kunnen terugkijken.
2. Op 25 november ontving een twintigtal leerlingen hun diploma op
schitterende Corona proof manier. Voor iedere leerling en hun ouder
of verzorger stond een drankje klaar en werd door de mentor teruggeblikt op de Terra Nigra schoolloopbaan in een schitterend aangeklede gymzaal van onze school. Er werd menig traantje weggepinkt .
Dinsdag 8 december vertelde premier Rutte niks nieuws met betrekking tot Corona. We gaan op dezelfde wijze verder. Mondkapjes blijven bij het verplaatsen door school verplicht voor alle leerlingen en
medewerkers.
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AGENDA
18-12
EINDE LESSEN 12.35 UUR

19-12 T/M 03-01
KERSTVAKANTIE

04-01
LESVRIJ. STUDIEDAG TEAM

Toetsen fase 1 leerlingen
Vanaf maandag 7 december tot aan de kerstvakantie worden de leerlingen van fase 1 getoetst. U hoeft hiervoor niets voor te bereiden met uw kind. De toets is een startmoment om
te kijken wat uw kind al kan en wat uw kind nog lastig vindt. Op deze manier kunnen wij uw
kind goed helpen bij zijn of haar leerproces.

Gamen: spel of verslaving
Is gamen ook de favoriete bezigheid van uw kind? En is stoppen een terugkerend strijdpunt?
Krijgt je kind zo’n woedeaanvallen tijdens het gamen dat u nog scheldwoorden bijleert?Dan is
de themachat “Gamen: spel of verslaving wellicht interessant voor u. Dit chatspreekuur is op
maandag 14 december en wordt verzorgd door Stephanie Metternich en Judith van de Nobelen van Mondriaan Preventie. De avond kun je tussen 20.00 en 22.00 uur anoniem persoonlijk advies vragen aan een van deze experts via www.cig043.nl. Meer weten: ga naar: https://
www.cig043.nl/themachat-gamen-spel-of-verslaving/

Kerstwens en een voorspoedig 2021
2020 zit er alweer bijna op. Het was een jaar dat we met zijn allen niet snel zullen vergeten.
Hopelijk zal 2021 een jaar worden waarin we kunnen terugkeren naar het “normale” leven.
Tot het zover is gaan we eerst nog een aantal fijne gezellige feestdagen met familie in kleine
kring vieren. Ik wens iedereen dan ook alle goeds en veel gezondheid in het oude en nieuwe
jaar toe.

Rouwverwerking
In het nieuwe kalenderjaar zal gedurende enkele weken een aanvullend programma tijdens de
SOVA lessen worden gegeven over rouwverwerking.
Er zijn leerlingen die in hun naaste familie of indirecte omgeving te maken hebben gehad of
misschien nog te maken krijgen met het verlies van een dierbare of iemand anders in hun omgeving. Dit kan een grote impact hebben op de leerlingen. Door op school hier aandacht aan te
besteden hopen we een beetje te kunnen bijdragen aan een stukje verwerking en dat leerlingen onder elkaar empathie gaan tonen als dat nodig is.
Wellicht zijn er leerlingen die dierbaren verloren zijn door corona of om andere redenen. Belangrijk om hier gepast bij stil te staan en eventuele leerlingen te helpen in een stukje verwerking.
De SOVA docenten zullen dit oppakken in de lessen. Mochten er zich bijzondere situaties voordoen waarvan de mentor op de hoogte gebracht zou kunnen worden dan neemt de SOVA docent dit in overleg met de leerling op.

