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AGENDA

Beste ouders en of verzorgers,
Voor u ligt de derde nieuwsbrief van dit jaar. Helaas zijn we weer in een
milde lockdown beland. Voor de scholen verandert er vooralsnog niets.
Alle lessen en de stages gaan gewoon door. Wel wordt een aantal geplande activiteiten afgelast of uitgesteld. Zo gaat de personeelsdag op 19
november niet door en zal het afscheidsfeestje van dhr. Claus ook verplaatst worden. Gelukkig gaat de diploma uitreiking op woensdag 24 november wel door. Deze uitreiking wordt coronaproof georganiseerd.
Verderop in deze nieuwsbrief leest u meer over de gevolgen van de
persconferentie voor onze school.
Verder wil ik u wijzen op de kerstkaartenactie waar ook De Limburger
aandacht aan zal besteden.

15-11 T/M 26-11
STAGEWEKEN (LOB)

24-11
DIPLOMA UITREIKING FASE
3 LEERLINGEN

30-11
LEERLINGARENA

Ik vind het belangrijk dat ouders betrokken zijn bij onze school. Graag
wil ik een aantal keer per jaar met een groep ouders spreken over zaken
die zich op school afspelen. Ook kunnen ouders helpen bij diverse activiteiten. Hebt u hiervoor belangstelling stuur dan een mail naar
w.bergmans@stichtinglvo.nl.

3-12
OUDERARENA
(VOORLOPIG GEPLAND)

Misschien hebben jullie al gemerkt dat de roosterwijzigingen niet meer via de website of Facebook verspreid worden.
De roosterwijzigingen zijn alleen nog maar zichtbaar in Somtoday.
Alle ouders/verzorgers hebben een inlogcode en wachtwoord ontvangen van Danny. Let op: dit
zijn andere codes dan die van de leerlingen!
Mocht het ouders/verzorgers niet lukken om in te loggen, kunnen ze altijd een e-mail sturen
naar Danny en wel d.snel@stichtinglvo.nl. Zo kan hij jullie van afstand helpen.

Ook dit jaar zal er door mevr. De Veen weer een kerstkaartenactie georganiseerd worden. Deze
actie vindt plaats in de week van 13 tot en met 17 december. Het is de bedoeling dat iedere
leerling 2 kerstkaarten maakt voor de ouderen van Envida. Het is een lesonderdeel van het vak
burgerschap en dat betekent dat alle leerlingen meedoen. Envida geeft aan dat we de ouderen
een groot plezier hiermee doen.

Vrijdag 3 december hebben we een ouderarena gepland. We willen graag met u in gesprek gaan
over onze school. Wat gaat goed en wat kan beter. U kunt zich hiervoor aanmelden door een
mailtje te sturen naar administratie@terranigra.nl. We laten u op tijd weten of de bijeenkomst
verplaatst wordt of digitaal plaatsvindt (zie ook de brief verderop in deze nieuwsbrief).

Hallo ouders/verzorgers,
Mijn naam is Ingrid van Ommen en ik ben deze week begonnen als jongerenwerker bij uw kind
op school. Ik werk als jongerenwerker bij Trajekt, en naast het werken op school coach / ondersteun ik ook kortdurend jongeren bij vragen rondom geld, wonen, studie en andere praktische
vragen.
Ik ben er op maandag-, dinsdag- en vrijdagmiddag van 12:00 uur tot 15:30 uur. En zal onder andere mee surveilleren tijdens de middagpauze. Mijn doel is om contact te leggen met de jeugd
en kijken of ze ondersteuning wensen op bijvoorbeeld hoe ze hun vrije tijd invullen, hoe ze
vrienden maken of hoe hij of zij voor zichtzelf kan opkomen op een respectvolle manier.
Dit doe ik niet in mijn eentje, ik werk in een netwerk en kan de jongere doorverwijzen als hij/zij
dit wil en eventueel in overleg met u.
Als jongerenwerker vind ik het belangrijk dat een jongere goed in zijn vel zit, voor zichzelf durft
op te komen en leert om problemen op te lossen op een respectvolle manier.
Als u mij wilt bereiken kunt u het beste mailen en wel:

Ingrid.v.ommen@trajekt.nl
Hartelijke groet, Ingrid

In de persconferentie van 12 november jl. zijn nieuwe maatregelen aangekondigd om de
verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Deze maatregelen zijn drie weken geldig
en zijn na te lezen op de website van de rijksoverheid.
Op school verandert er in principe niets: we zijn open en de lessen gaan zoveel mogelijk volgens
rooster fysiek door. Ook alle stage activiteiten gaan zoals gepland door.
Welke coronamaatregelen zijn van toepassing?

Op school gelden de basisregels voor de hygiëne:
was/desinfecteer vaak en grondig je handen;
hoest en nies in je elleboog;
ventileren;
blijf thuis bij klachten en laat je direct testen bij de GGD ook als je gevaccineerd bent.
Leerlingen en medewerkers mogen een mondkapje dragen als je je daar prettig bij voelt. Geef
iemand ruimte als hij/zij erom vraagt.
Hoe zit het met zelftesten en quarantaine?
Preventief zelftesten blijft uiteraard vrijwillig. Bij leerlingen en medewerkers die immuun zijn, is
zelftesten niet nodig. Leerlingen en medewerkers die niet immuun zijn, kunnen twee keer per
week een zelftest doen. De zelftesten kun je ophalen bij de receptie. Je wordt als immuun gezien
als je:
 14 dagen of langer geleden je tweede prik hebt gekregen van BioNTech/Pfizer, Moderna of
AstraZeneca; of
 14 dagen of langer geleden je eerste prik hebt gekregen van één van bovenstaande vaccins
en corona hebt gehad; of
 28 dagen of langer geleden je Janssen-vaccinatie hebt gekregen; of
minder dan 6 maanden geleden corona hebt gehad.

Ben je in nauw contact (langer dan 15 minuten op minder dan 1,5 meter) geweest met iemand
die corona heeft en ben je (nog) niet immuun? Blijf dan thuis in quarantaine en laat je testen
bij de GGD. Bij meerdere besmettingen in de school of in de klas volgen wij het advies van de
GGD. U wordt dan door ons daarover geïnformeerd per telefoon.
Hoe verder?
Met onze medezeggenschapsraad bespreken we de vraagstukken die nu ontstaan. Alle lesgerelateerde activiteiten op school gaan door. Voor de niet-lesgerelateerde activiteiten zoals ouderavonden, informatiebijeenkomsten, etc. vinden we een andere datum of vorm (online).
We houden jullie hierover op de hoogte.
Het kabinet neemt op 3 december een nieuwe beslissing over de maatregelen. We laten jullie
weten wat dit tegen die tijd betekent voor onze school.
Heb je vragen? Stel deze gerust aan je mentor. Heb je een kwetsbare gezondheid? Dan kun je
met je mentor afspraken maken over bijvoorbeeld online onderwijs.
Ik wens iedereen ondanks alles een goede voortzetting van dit schooljaar.

W. Bergmans, locatiedirecteur.

