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Donderdag 15 april: wel huiswerk, geen online/live les maar wel herkansingen
(staat ook in de Update corona)
Zoals jullie wellicht hebben vernomen wordt op dit moment het Nationaal Programma Onderwijs uitgerold.
De komende 2,5 jaar krijgen scholen extra middelen om in te zetten, met deze middelen kan de school de
corona pandemie minimaliseren. Naast mogelijk gemiste lesstof is er uiteraard ook aandacht voor het
welbevinden van de leerlingen. De komende periode gaan wij een scan uitvoeren om gericht feed forward
aan leerlingen te kunnen geven. Dit betekent in het kort dat voor de leerling: waar sta je per vak en wat is er
de komende periode nodig?
Op donderdag 15 april zullen alle docenten dit voor al hun leerlingen gaan noteren. Deze dag zijn er daarom
geen lessen online en/of op locatie. Voor leerlingen staat er voor deze dag wel huiswerk in Magister.
Tot slot nog de volgende twee mededelingen voor 15 april:
1. Groep C komt vrijdag 16 april naar school in plaats van donderdag 15 april;
2. Herkansingen die op 15 april gepland zijn, gaan wel gewoon door.
Wij hopen op ieders begrip!
Ferry Brokers, rector/bestuurder
=============================================================================
Informatie over Speaking Competition/Young Writers Award en Cambridge
Vorig week heeft de finale van de Nuffic/GNE Public Speaking Competition plaatsgevonden.
Hoewel onze twee leerling-finalisten, Julius Hehakaya en Abigail Buijs, geen hoofdpijs hebben gewonnen,
mogen ze met de andere zes finalisten een bezoek brengen bij de Britse Ambassade.
Wij zijn erg trots op hun prestatie en ook op alle ander deelnemers aan de Public Speaking Competition en
Young Writers Award! Het was voor iedereen een hele waardevolle en leerzame ervaring.
Daarnaast willen we ook onder jullie aandacht brengen dat we volgende jaar vier Cambridge clusters zullen
hebben. In vwo-5 zullen er twee clusters zijn, in havo-5 één cluster en in mavo-3 (na het succes van de pilot
van vorig jaar) kunnen we weer één cluster vormen.
Het is fijn om te zien dat ook in deze coronatijdperk, onze leerlingen zin hebben om iets extra's te doen om
zichzelf te profileren.
Eline Zuidema, Amber van Soest, Inge van den Burg en Gill Mathews, docenten
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Thema ouderavond 2021: Jelly, frikandelbroodjes, vloerkast en geheugenverlies.
Dinsdagavond 6 april jl. vond de jaarlijkse thema-avond voor ouders plaats. Dit jaar (vanzelfsprekend) niet
in de aula, maar volledig online in een zoommeeting met 130(!) vaders en moeders.
Het was een interessante, interactieve, informatieve lezing waarin Martine de Vente en Saskia Smith van
www.tishiergeenhotel.nl, met humor hun kennis deelden over leven en óverleven met pubers.

Vooral de interactieve onderdelen zoals de polls met prikkelende stellingen “alcohol voor 18 jaar ja/ nee?”en
de “hoe goed ken jij je puber-quiz” leverde een levendige chat discussie op.
Een avond vol herkenning en hopelijk meer begrip voor die gekke, dwarse, maar lieve pubers. En zelfs een
paar waardevolle tips voor een “goed gesprek”.
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Wij zelf bleven in ieder geval achter met de geruststellende wetenschap dat onze puber zeker niet de enige is
met een grote liefde voor frikandelbroodjes, een praktische vloerkast en een hardnekkig geheugenverlies.
Wij houden het vol tot hij 25 jaar is 😊.
Karen Schroten, namens de ouderraad De Breul (ouderraad@de-breul.nl)
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