Nieuwsbrief voor ouders
21 augustus 2015
We beginnen weer!
Geluk is als een vogel: strek je hand uit en misschien zal hij er op neerstrijken. Grijp ernaar
en hij zal weg vliegen
Met deze uitspraak van de Benedictijner monnik Anselm Grun open ik graag dit nieuwe
schooljaar. Ik hoop dat u een goede vakantie hebt gehad, met ruimte voor geluk. En ik hoop
dat we dit schooljaar momenten van geluk met elkaar zullen ervaren. Dat de school een fijne,
veilige en open plek is - voor onze leerlingen vooral, en ook voor het personeel en voor u als
ouders. We doen er alles aan om goed onderwijs te verzorgen en om onze leerlingen verder
te helpen in hun ontwikkeling. Ik zal mij daar, als nieuwe rector, van harte voor inzetten.
Start van het schooljaar
Op dinsdag 25 augustus starten we het schooljaar met onze leerlingen. Met hun eigen
mentor volgen de leerlingen een introductieprogramma. Ze krijgen dan ook hun rooster
uitgelegd. Het rooster is vanaf volgende week te vinden op Magister. Het rooster is nog niet
definitief – de komende weken kijken we hoe het rooster werkt, en wat nog verbetering
behoeft. Half september hopen we het dan het definitieve rooster klaar te hebben. Ik wijs u
erop dat het rooster dus nog kan veranderen – wilt u daar met de planning van activiteiten
buiten schooltijd, rekening mee houden?
Voor de leerjaren 2 en hoger starten de lessen volgens lesrooster op 26 augustus. De
brugklassen hebben op 26 augustus nog een tweede introductiedag, en zij starten met de
lessen op 27 augustus.
Personele zaken
U zult dit jaar een aantal nieuwe gezichten tegen komen in de school. Ik hoop dat u snel met
hen kennis maakt.
In de schoolleiding zijn vier nieuwe teamleiders: Rene Elbersen (mavo 3 en 4), Bernice
Schutte (havo 345), Pieter Datthijn (vwo345). Oude bekenden zijn Bibian Gilisen (mavo 12,
havo kansklas) en Jolanda Donker (hv 12). Harmen vd Panne is teamleider voor het
ondersteunend personeel en organisatorische zaken. Sander v Kapelle is de nieuwe
roostermaker.
Docenten: ik ben blij te kunnen melden dat we alle vacatures hebben kunnen invullen voor
de vakantie. In de volgende nieuwsbrief zal ik de nieuwe docenten aan u voorstellen.
In de vakantie ontvingen we het bericht dat Remi Piso ziek is. Hij zal voorlopig niet kunnen
werken. Ik hoop op uw begrip dat we niet meteen een vervanger voor hem hebben, maar we
werken er hard aan.
Ondersteunend personeel: we hebben een nieuwe medewerker voor het opvanglokaal in de
NdS: Elisa Dijkstra. Op de AvW-kade zal Andre van Leth het opvanglokaal bemensen.
Wanneer uw kind afwezig is zonder dat wij dat weten, zal Irma van Buuren contact met u
opnemen.
Kennismaking met mentor leerjaar 1
Over onze aanpak en allerlei huishoudelijke zaken willen wij de ouders van onze nieuwe
leerlingen in leerjaar 1 graag informeren op een leerling-mentor-ouderbijeenkomst. Voor de
ouders van de leerlingen op Asch van Wijckskade vindt deze plaats op 3 september.
16.00 – 17.30 uur:
klas a1a, a1a-i, b1a-i
18.00 – 19.30 uur:
klas b1b, b1b-i, b1c
U maakt dan kennis met de mentor. Mocht u voor die tijd een gesprek willen met de mentor
dan kunt u per mail een afspraak maken.

De ouders van leerlingen van de havo/mavo-klassen en de havo-kansklas worden, samen
met hun zoon of dochter, uitgenodigd voor een 10 minuten-gesprek met de mentor. Tijdens
dit gesprek worden de verwachtingen van elkaar voor het komend schooljaar besproken en
vastgelegd. Deze gesprekken vinden plaats op dinsdag 1 september en donderdag 3
september. U ontvangt hiervoor een uitnodiging.
Tekendozen en kluissleutels
De tekendozen die via Iddink zijn besteld, worden klassikaal in de tekenlessen uitgedeeld.
Tijdens de introductie ontvangen de leerlingen een formulier voor het aanvragen van een
kluissleutel. Het huurbedrag voor het schooljaar 2015-2016 is € 15,-, het borgbedrag is
eveneens € 15,-. Met het door u getekende formulier en gepast contant geld kunnen de
leerlingen op maandag 31 augustus een sleutel ontvangen.
Jaaragenda, schoolgids en informatieboekje
De schoolgids kunt u vinden op onze website. Vanaf 31 augustus kunt u alle activiteiten,
ouderavonden, bijzondere projectdagen e.d. vinden in de jaaragenda, ook op onze website:
www.gregorius.nl. Volgende week ontvangt uw zoon of dochter een boekje met praktische
informatie over de school.
Informatiebijeenkomsten voor ouders van examenleerlingen
De leerlingen die dit jaar starten in mavo 4, havo 5 en atheneum 6 gaan dit jaar examen
doen. We hopen dat ze in juni met een mooi diploma hun opleiding afronden. Voor de ouders
van de examenleerlingen organiseren we een informatieavond over dit examenjaar:
- mavo 4, 9 september 19-20 uur, NdS
- havo 5 en vwo 6, 17 september 19-21 uur, AvW-kade
Werkweken
In de week van 12 t/m 16 oktober vindt het driedaagse brugklaskamp plaats. U ontvangt hier
later meer informatie over. De kosten voor dit kamp zijn € 80,- en kunt u via Iddink betalen.
Voor andere klassen organiseren we de volgende werkweken:
- mavo 3: 5-9 oktober op Terschelling
- vwo 3: werkweek naar Polen in kader van tweetalig onderwijs, 5-12 oktober
- havo 3 en 4: uitwisseling met leipzig, 12-18 september
- havo 4 en vwo 4: buitenlandse excursie 18-22 april.
De betrokken klassen ontvangen binnenkort meer informatie.
Nieuwsbrief voor ouders
Wij vinden het belangrijk dat u goed geïnformeerd bent over het reilen en zeilen in de school.
Dat doen we ondermeer door u iedere maand te informeren via een nieuwsbrief. Tussen de
nieuwsbrieven door zullen we u schriftelijk informeren wanneer dat nodig is. Wilt u aan onze
administratie (administratie@gregorius.nl) uw meest actuele (e-mail)adresgegevens
doorgeven? We werken eraan om de website zo actueel mogelijk te maken, zodat u ook hier
relevante informatie kunt vinden. Mocht u vragen hebben, aarzel dan niet om contact met
ons op te nemen. Dat doet u allereerst met de mentor van uw zoon of dochter. We
verwachten dat de mentor u verder kan helpen. Mocht dat onverhoopt niet lukken kunt u
contact opnemen met de teamleider van uw zoon of dochter.
Ik wens u en uw zoon/dochter van harte een mooi schooljaar toe!
Een hartelijke groet,
Nynke Gerritsma

De volgende nieuwsbrief verschijnt aan het eind van september.

