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AGENDA

Beste ouders,
Eindelijk! Het lijkt erop dat we weer een klein beetje teruggaan naar een
normale situatie in ons land. Premier Rutte heeft enkele versoepelingen
bekend gemaakt. Met de vakantie en het mooiere weer in het vooruitzicht is dat positief te noemen. Voor de situatie op school verandert er
voorlopig niets. Wij blijven gebruik maken van het aangepaste rooster en
gaan verder met ons onderwijs in halve groepen. Houd het rooster dus
goed in de gaten.

Corona besmettingen

19-4 T/M 23-4
PROJECTWEEK
1-5 T/M 16 –5
MEIVAKANTIE
17 MEI
STUDIEMIDDAG . AANGEPAST LESROOSTER
24 MEI

Corona blijft helaas onze aandacht vragen. Deze week kregen we te maken met 3 leerlingen die positief op corona getest hebben. De GGD heeft
bron– en contactonderzoek uitgevoerd. Daaruit is voortgekomen dat er
geen besmettingsgevaar voor andere leerlingen en medewerkers is geweest. Natuurlijk hopen wij dat deze leerlingen weer heel snel op school
terug zijn. Het is en blijft belangrijk om de gemaakte afspraken over hygiëne goed te blijven naleven. Leerlingen worden er door ons voortdurend
op gewezen.

PINKSTERMAANDAG. LESVRIJ

Stichting Halt
Maandag 19 april hebt u ook een brief ontvangen waarin staat dat na de meivakantie wekelijks op dinsdag stichting Halt op school aanwezig is. Het is de bedoeling dat Halt met leerlingen praat die door ons doorverwezen worden. Ouders kunnen altijd bij het gesprek aanwezig zijn en u zult van te voren gevraagd worden of u met het gesprek instemt.

Aanmeldingen
We zijn blij dat veel ouders en leerlingen Terra Nigra weten te vinden. Voor schooljaar 20212022 zijn intussen al meer dan 50 leerlingen aangemeld. Dat zijn er bijna 50 % meer dan dit
jaar. U weet dat we er alles aan zullen doen om ook deze kinderen de perfecte begeleiding te
geven, zodat ze zich heel snel veilig en wel op school zullen thuis voelen.

Herinrichting fase 3
Binnenkort vindt u op de website een filmpje waarin u kunt zien wat er verandert voor de leerlingen die volgend schooljaar in fase 3 zitten. Zo kiezen leerlingen zelf of in fase 3 in een arbeidsklas of scholingsklas geplaatst worden. Vanzelfsprekend is de mentor de begeleider van
het kind bij het maken van deze keuze.
.

Zelftesten
Vanaf maandag 19 april hebben we de zelftesten op school. U hebt daarover een brief gekregen. Wij raden de leerlingen aan om bij twijfel gebruik te maken van deze zelftesten. Vanzelfsprekend houden wij ons aan de regels en gaan wij niet voorbij aan de toestemming van u.

Enquête
Vorige week hebben we u per mail een link toegestuurd waarmee u een enquête kunt openen
en aangeven wat u van onze school vindt. Er zijn enkele reacties binnen. Ik hoop dat er nog vele
ingevulde formulieren opgestuurd worden. Dit helpt ons om het onderwijs nog beter te maken
dan het al is.

Toekomst onderwijs in Maastricht
Terra Nigra zal over enkele jaren verhuizen naar De Groene Loper. De plannen daartoe worden verder uitgewerkt. Terra Nigra zal dan deel uitmaken van een onderwijscampus waar alle
opleidingen van het VO op korte afstand van elkaar zullen liggen. Ook is het de bedoeling dat
we in de buurt van Vista college ons plekje krijgen. Dat is een goede ontwikkeling omdat steeds
meer leerlingen doorstromen naar Vista. Zoals het er nu naar uitziet, is de verhuizing bij aanvang van het schooljaar 2025-2026 pas een feit. Ik houd u over de ontwikkelingen op de hoogte.

