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Ons nieuwste filmpje zien! Klik hier!
Inhoud:
1. Wat een winter
2. Corona…hoe nu verder
3. 4e jaars leerlingen kunnen zich aanmelden voor praktijkcursus en Pro Entree
4. Alaaf en fijne vakantie!
1. Wat een winter…
Wat was het koud de afgelopen week. Het is lang geleden
dat we zo'n stevige winterse periode hebben
meegemaakt. Het was zelfs zo erg dat we hebben moeten
besluiten om de school te sluiten op 8 en 9 februari. De
barre weersomstandigheden maakte dat de school op 8
februari niet te bereiken was. En ook op 9 februari waren
de verkeersomstandigheden nog dusdanig slecht dat het
te onveilig was om naar school te gaan.
Gelukkig werd de situatie daarna iets beter en is onze
school op woensdag 10 februari weer opgestart. het
verzuim van leerlingen was de afgelopen dagen groter dan
normaal. Van de ene kant lijkt dat logisch omdat de
veiligheid en de verkeerssituatie, vooral in de woonwijken, nog niet op orde kan zijn. Van de andere
kant krijgen wij ook meldingen dat het te koud zou zijn om naar buiten te gaan. Tegen de kou kan je
jezelf kleden. Dus met een dikke trui en jas aan moet het mogelijk zijn om naar school te komen.
Het ziet er naar uit dat volgende week de dooi inzet. We verwachten alle leerlingen na de vakantie
weer op school. We draaien nog steeds met een aangepast corona-rooster.
2. Corona…hoe nu verder?
Het ziet er naar uit dat we voorlopig nog niet af zijn van de corona maatregelen. De minister
president heeft tijdens de laatste persconferentie aangekondigd dat de VO scholen voorlopig tot 2
maart dicht blijven.

Voor ons betekent dit dat we op dezelfde manier blijven werken zoals we al deden. Met halve
groepen in de praktijklessen en onderwijs op afstand voor de theorievakken. Dit kan met online
lessen, huiswerk thuis of een combinatie daar van. De leraar is beschikbaar voor de leerlingen op de
momenten dat er normaal gesproken les zou zijn op school. De stages lopen zo mogelijk door. Dit is
afhankelijk van de beschikbaarheid van een stageadres tijdens deze corona periode.
Omdat we verwachten dat we de komende tijd toch wel weer (gedeeltelijk) open mogen zijn we
vast een nieuw rooster aan het voorbereiden. Zodra het is toegestaan willen we ook de
theorielessen weer (in halve groepen) op school gaan aanbieden. Uiteraard ontvangt iedereen
bericht hierover als het zover is.
Zo lang de 1,5 meter geldt kunnen wij geen hele groepen in onze lokalen ontvangen.
Onze school krijgt soms signalen dat scholen straks alle leerlingen gaat testen. Dat is NIET waar. Als
er een mogelijkheid komt om leerlingen en personeel te testen dan is dat altijd vrijwillig. Als er
sprake is van “corona-achtige” klachten dan kan de school wel beslissen om de toegang tot de
school tijdelijk te weigeren.
3. 4e jaars leerlingen kunnen zich aanmelden voor een praktijkcursus en Pro Entree
Afgelopen dinsdag 9 februari was er een online informatie bijeenkomst voor ouders en leerlingen
van de huidige 4e klassen. Er werd informatie gegeven over het programma in onze 5e klas. De
leerlingen hebben verschillende keuze mogelijkheden als ze in ons 5e jaar zitten. Alle ouders van 4e
jaars leerlingen hebben daar een mail over gehad en een brief met de keuzemogelijkheden en de
aanmeldformulieren.
Wilt u meer weten over onze Pro Entree opleiding klik dan hier.
Wil u meer weten over onze praktijkcursussen klik dan hier en hier.
4. Alaaf en fijne vakantie

Helaas moeten we een jaartje zonder carnaval doen. Het is niet anders. Misschien vind je dat
helemaal niet erg omdat je niet van carnaval houdt. Dat kan ook natuurlijk.
Maar hoe dan ook: voor iedereen een fijne vakantie met misschien nog een beetje ijspret!
Alaaf en we zien jullie weer vanaf 22 februari!

Toch kijken naar carnaval in Oss:

