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AGENDA

Beste ouders,

27-9 T/M 1-10

De meeste ouders weten dat ik elke drie weken een nieuwsbrief naar
alle ouders stuur over de dingen die op school gebeuren. Het nieuwe
schooljaar is intussen drie weken oud, dus is dit de eerste brief van dit
schooljaar. Ik heet de ouders en of verzorgers van onze fase 1 leerlingen
van harte welkom en ik heb de afgelopen weken gezien dat hun jeugd
zich snel thuis voelt op onze school. We zullen er alles aan doen om alle
leerlingen een leuke en leerzame tijd op school te bezorgen. Daarvoor is
met name een goede samenwerking met u nodig. Is er iets dat wij moeten weten of waar u vragen over heeft, aarzel dan niet contact op te nemen met de mentor van uw kind.

WEEK TEGEN PESTEN

Via de televisie of krant zult u gehoord of gelezen hebben dat de scholen in Nederland extra geld krijgen om achterstanden weg te werken van
de leerlingen die door corona ontstaan zijn. In deze nieuwsbrief leest u
welke activiteiten we met dat geld gaan doen.

DAG VAN DE LERAAR

Als ik terugkijk op de eerste drie weken dan kan ik zeggen dat we op een
goede manier gestart zijn. In de introductieweek hebben de mentoren
met de leerlingen veel zaken afgesproken die belangrijk zijn voor de rest
van dit schooljaar.
Ik hoop dat we in juli 2022 met zijn allen kunnen zeggen:” Wat was Terra
Nigra weer een fijne school voor onze jeugd.
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Vanaf woensdag 5 oktober is er van dinsdag tot en met donderdag een huiswerkklas op
school. Dit betekent dat leerlingen van 15.00 uur tot 16.30 onder toezicht op school aan hun
programma kunnen werken. Is er in de klas iets niet afgekomen of kan een leerling moeilijk
thuiswerken, dat biedt de huiswerkklas nu de uitkomst. Opgave voor 1, 2 of 3 dagen gebeurt
via de mentor. Alle leerlingen en hun ouders ontvangen hierover nog uitvoerige informatie

Na de herfstvakantie zal er ook een zogenaamde vrijetijdsklas zijn. Leerlingen kunnen deelnemen aan een activiteit die door school georganiseerd wordt op dinsdag, woensdag en donderdag van 15.00 uur tot 16.30 uur. Een overzicht van de activiteiten waaruit leerlingen kunnen
kiezen zal er binnenkort zijn. En ook hierover ontvangen jullie binnenkort uitgebreide informatie.

Op 18 oktober willen wij graag met u van gedachten wisselen over onze school. Waar hebben
onze ouders nu vooral behoefte aan? Ook willen we tekst en uitleg geven over onze school.
De avond begint om 19.00 uur en eindigt om 20.30 uur. Wij hopen veel ouders te ontmoeten.
U kunt zich opgeven door een mail te sturen naar administratie@terranigra.nl .

Maatregelen voortgezet onderwijs
Met ingang van 25 september aanstaande hoeven leerlingen en medewerkers geen mondkapje meer te
dragen. Ook vervalt de verplichte 1,5 meter afstand tussen de medewerkers onderling en tussen leerlingen en medewerkers. Het is niet meer verplicht, maar het mag dus wel om een mondkapje te dragen
en 1,5 meter afstand te houden als je je daar prettig bij voelt.
De basisregels blijven ook in het onderwijs gelden, net als in de rest van de samenleving:
Was vaak en goed je handen.
Het blijft verstandig om elkaar de ruimte te geven en dan blijft 1,5 meter de veilige afstand.
Blijf thuis bij klachten en laat je direct testen in de GGD-teststraat. Wie positief test, gaat in quarantaine.
Zorg voor voldoende frisse lucht.
Zelftesten en quarantaine
Het advies om zelftesten te doen blijft van kracht voor leerlingen en medewerkers die nog niet als immuun worden gezien. Iemand is immuun wanneer hij of zij:
14 dagen of langer geleden de 2e prik heeft ontvangen van BioNTech/Pfizer, Moderna of AstraZeneca; of
14 dagen of langer geleden 1 prik heeft ontvangen van één van deze vaccins en corona heeft gehad; of
28 dagen of langer geleden uw Janssen-vaccinatie heeft ontvangen; of minder dan 6 maanden geleden corona heeft gehad.
Zelftesten kun je gratis ophalen bij Front Office (Nicole)
Het onderwijs gaat zo steeds meer terug naar normaal, maar het virus is er nog steeds. Blijf dus alert op
klachten en zorg voor elkaar. Mocht je vragen hebben over de nieuwe maatregelen, stel deze aan ons
per mail via administratie@terranigral.nl. Meer informatie staat op de website van de rijksoverheid.

Op school wordt er in veel lessen met de laptop gewerkt. Leerlingen luisteren ook steeds vaker
naar instructie op de laptop. Het is belangrijk dat leerlingen zich goed kunnen concentreren in
de klas. Vanaf 28 september is het mogelijk dat leerlingen oortjes in een doosje kunnen kopen
voor € 2,50. Vanzelfsprekend kunt u ook zelf zorgen voor oortjes.

Helaas is onze school per telefoon de laatste tijd minder goed bereikbaar. We doen er alles aan om deze storing zo snel mogelijk op te lossen. Gaat opbellen de 1x mis, dan graag nog een volgende poging
ondernemen.

Vanaf woensdag 22 september zijn 8 leerlingen van fase 2 gestart in het MVV stadion met Playing for Success. Het zijn leerlingen die door hun mentor benaderd zijn om deel te nemen aan dit
project. Voor leerlingen die een duwtje in de rug nodig hebben of leerlingen die wat steviger in
hun schoenen moeten staan, is dit project zeker aan te raden. In januari start een nieuwe ronde
en kunnen ook leerlingen van fase 1 aansluiten.

