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Het coronavirus en reizen
Via de mail bent u vorige week geïnformeerd over de
situatie m.b.t. het coronavirus. Na een vakantie waarin
velen op reis gingen, was en is dat noodzakelijk.
Ik wil iedereen bedanken voor de alerte reacties en de
medewerking. In de komende periode zullen de docenten
biologie in hun lessen voorlichting geven over het
coronavirus. Leerlingen die geen biologie hebben, kunnen
met vragen uiteraard terecht bij docenten van deze sectie.
In de komende periode staan er voor onze school, naast
lessen, ook enkele reizen/uitwisselingen gepland. Met
betrekking tot deze reizen/uitwisselingen hebben wij het
volgende besloten:
1. De Erasmus+ reis van 23-28 maart gaat niet door. Wij
vinden het risico om groepen leerlingen van
verschillende scholen/landen nu met elkaar in contact
te brengen, te hoog. Om de kosten niet extra hoog te
maken is annuleren nu de beste optie. Het retourbezoek (29 maart-3 april) gaat om dezelfde reden niet
door.
Wij bekijken natuurlijk de mogelijkheid om deze
reizen op een later moment alsnog te organiseren.
2. Met betrekking tot de Cambridgereis van 17-20 maart
het volgende. Dit betreft een reis van onze leerlingen
naar Cambridge en geen uitwisseling. Toch zullen wij
de situatie nauwlettend blijven volgen. Op 10 maart
aanstaande nemen wij een besluit over het al dan niet
doorgaan van deze reis. Op deze wijze willen wij
mogelijke risico’s zo klein mogelijk maken. Uiteraard
ontvangen leerlingen en ouders daarover op 10 maart
nader bericht.
3. Wij zullen over de reizen van de maanden april, mei en
juni op een later moment nadere mededelingen doen.
Mocht u vragen hebben over dit onderwerp, verwijzen wij u
nogmaals naar www.rivm.nl voor aanvullende en actuele
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informatie of mail naar de bestuurssecretaresse w.traa@debreul.nl.
Namens de schoolleiding, Ferry Brokers, rector/bestuurder
==========================================
Kika project
De afgelopen periode
hebben de leerlingen
van A1g en AG1i
gewerkt aan een project
voor Kika.
De leerlingen kregen
een startbedrag van
€ 10,-- per persoon waarmee ze hun eigen bedrijfje gingen
oprichten om geld in te zamelen voor dit goede doel. Er
werden o.a. koekjes verkocht, klusjes gedaan, taarten
gebakken en poffertjes gebakken tijdens de Open Dagen.
Met een bijdrage van onze rector/bestuurder erbij werd het
een eindbedrag van € 2500,-- Wat een geweldig resultaat!
Afgelopen dinsdag (3 maart) presenteerden de 2 klassen
hun opbrengsten aan Jeroen Kooijman, ambassadeur van
Kika. Wat zijn wij trots op onze brugklassers!
Loes van Weenum en Nienke van Winzum, docenten

==========================================
Uitreiking van de Goethe B1 en B2 certificaten
De vorige maand was het dan eindelijk zo ver. De Goethe
B1 en B2 certificaten, waar een grote groep leerlingen hard
voor gewerkt heeft, konden worden uitgereikt.
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Het begon allemaal vorig jaar rond deze tijd. Leerlingen,
die graag een extra uitdaging wilden, schreven zich in voor
de Goethe cursus. Tot aan de zomervakantie hebben zij
onder het toeziend oog van de docenten Duits met behulp
van een speciale studiewijzer grotendeels zelfstandig aan de
Goethe cursus gewerkt. Na de zomervakantie kregen deze
leerlingen in periode 1 tot aan de herfstvakantie 1 uur per
week een extra les om vooral de vaardigheden spreken en
schrijven goed te oefenen. Zoals op de foto te zien is, heeft
dat zijn vruchten afgeworpen, want na een afsluitend
bezoek aan het Goethe Instituut in Rotterdam, waar de
mondelinge examens werden afgenomen, waren bijna alle
leerlingen voor de vier vaardigheden (luisteren, lezen,
spreken en schrijven) met mooie resultaten geslaagd. Een
enkele leerling heeft drie vaardigheden met een goed
resultaat afgelegd en kan dan de laatste vaardigheid later
nog afronden.
Voor iedereen was er een heerlijk gebakje om deze mooie
prestatie te vieren en is de Goethe cursus daarmee op een
gezellige wijze afgerond.
Leerlingen uit mavo-3, havo-4, vwo-4 & 5 die het leuk
vinden met de volgende Goethe cursus mee te doen, kunnen
zich daarvoor bij hun docent Duits aanmelden.

De mentoren gaan in hun klas aan de slag om de leerlingen
die ruimte te geven om deel te nemen aan dit onderzoek.
Via deze weg ook aan u als ouders de vraag om deel te
nemen aan dit onderzoek om zo onze school verder te
kunnen helpen. Alvast bedankt voor uw medewerking.
Namens het datateam, Jaco Scheer, docent
==========================================
Taaldorp Frans
Aankomende partweek is het weer zover, het
is Taaldorp tijd! Dit jaar zijn we weer op zoek naar een
aantal ouders die ons hierbij zouden kunnen helpen.
Wat vragen wij?
Ouders die veel ervaring hebben met het spreken van Frans
of (bijna) native speakers.
Wanneer:
dinsdag 21 april van 8.30 uur - 15.00 uur

Namens de sectie Duits Hilde Maij, docent
Het is ook al heel fijn als u een deel van de dag zou kunnen
helpen. Natuurlijk zorgen wij voor de lunch!
Als ouder zal u gevraagd worden om de leerlingen in
het Taaldorp te beoordelen op o.a. uitspraak, taalgebruik,
beleefdheid en grammaticale correctheid.
De leerlingen zelf weten precies wat ze moeten doen.
Roxana Prêtre, docent

==========================================
Jaarlijkse tevredenheidsonderzoeken van 9 tot 18 maart
a.s.
Het afnemen van tevredenheidsonderzoeken onder ouders
en leerlingen is een verplicht onderdeel van de
kwaliteitsscan voor iedere VO-school dat ieder jaar
terugkeert. Deze tevredenheidsonderzoeken zijn voor ons
belangrijk voor het vormgeven en bijstellen van ons
onderwijs en het monitoren van onze onderwijskwaliteit.
Vanaf maandag 9 maart a.s. starten deze onderzoeken weer
bij ons op school en zullen leerlingen, ouders (en collega's)
worden geënquêteerd. Het onderzoek wordt uitgevoerd
door onderwijsonderzoeksbureau B&T, die voor ons de
data verwerken.
Ouders ontvangen via B&T een mail met een link om de
vragenlijsten in te vullen. Leerlingen krijgen eenzelfde mail
maar kunnen de vragenlijsten ook op hun mobiel invullen.
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