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Eindelijk weer iedereen in huis! 
Afgelopen maandag was een spannende en leuke dag. Na 

lange tijd waren alle leerlingen weer op school. In de 

aangepaste mentorles hebben we de leerlingen het nut van 

zelftesten uitgelegd en heeft een groot deel van de leerlingen 

zelfs meegedaan met de voorbeeldafname! Fijn om te merken 

dat het serieus is opgepakt door de leerlingen.  

 

Dinsdag dan eindelijk een gewone dag op school. Het gebouw 

weer vol, een warm lokaal en gelukkig heel veel leerlingen die 

blij waren elkaar weer te zien. De sfeer in het gebouw is goed 

en dit straalt ook af op de medewerkers. Samen maken we de 

laatste weken tot een succes. Het zijn nog vijf schoolweken en 

met het regelmatig afnemen van een zelftest houden we het veilig en verantwoord. 

 

Bijna alle leerlingen in Nederland hebben gisteren hun examenuitslag 

ontvangen. Vmbo basis/kaderleerlingen moeten helaas nog een 

weekje wachten. Drie leerlingen die op een hoger niveau hun Engels 

hadden afgesloten, kregen al wel het resultaat. Zij hadden prachtige 

cijfers! Dit geeft vertrouwen voor komende week en hopelijk kunnen 

we volgende week een klein feestje bouwen. We kijken ernaar uit om 

ook de examenleerlingen weer als hele klas te mogen ontvangen en zo 

toch samen deze periode, hopelijk succesvol, af te sluiten. In de 

volgende nieuwbrief zal ik de resultaten van het examen vermelden.  

 
Koen Janssen 
directeur 

 
Herinnering inleveren laptops 

In de mail van de directeur van donderdag 3 juni, over het weer volledig opengaan van de school, 

is iedereen, die een laptop van school in bruikleen heeft, verzocht deze afgelopen week in te 

leveren. Wellicht is hier door velen overheen gelezen, want meer dan de helft van de laptops is 

nog niet terugf. Wij hebben deze laptops echter weer nodig 

bij de lessen in school en uit dien hoofde dienen zij nu dus 

per omgaande geretourneerd te worden. Heeft uw zoon of 

dochter dus nog een schoollaptop in gebruik dan bij deze 

het verzoek die nu echt in te leveren. Dit kan op de 

Hooglandseweg-Noord bij de receptie en op de Euroweg in 

lokaal 11 (mediatheek/verzuimlokaal). 

 

Bij het ondertekenen van bruikleenoverkomst is er akkoord 

gegeven op het retourneren van de laptop zodra de school 

hierom vraagt. Wanneer daar geen gehoor aan gegeven 

wordt, kunnen er kosten in rekening gebracht worden. Zover willen wij nog niet gaan, maar wel 

kunnen de laptops op afstand uitgezet worden. Om al deze acties te voorkomen, is inleveren nu 

dus het devies.  

 

Wij vertrouwen op uw medewerking in deze. 

Jaargang 5, nummer 17, 11 juni 2021 
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Mondkapjes in de school 

Mondkapjes zijn in de school (buiten de leslokalen) nog steeds verplicht. We merken dat het voor 

sommige leerlingen lastig is om zich aan deze schoolregel te houden. Dit begrijpen wij wel en 

gelukkig luisteren bijna alle leerlingen netjes als ze worden aangesproken om hun mondkapjes 

op te doen. Helaas is het mondkapje dan vaak maar eventjes op zoals het hoort en daarna wordt 

het dan een 'kin-kapje'. Niet zoals het hoort en niet functioneel, waardoor medewerkers een 

gevoel van onveiligheid kunnen ervaren. Het kost veel energie om leerlingen hier de hele dag op 

aan te spreken.  

 

Wat ons als medewerkers op school erg zou helpen:  

- Dat u vanuit huis elke dag een mondkapje meegeeft of laat meenemen door uw kind.  

- Dat u thuis nogmaals het belang van mondkapjes bespreekt vanwege onze veiligheid.  

 

Bedankt voor uw medewerking! 

 

Ophalen graffiti werkstukken 

Bij deze een oproep vanuit het lokaal beeldende vorming. Er staan wel meer dan 

100 hele mooie graffiti werkstukken in lokaal H06. Tot aan de laatste schoolweek 

heb je de tijd om je werkstuk op te halen. Je werkstuk meenemen op de fiets 

vinden wij erg gevaarlijk, dus doe dit liever niet, maar als je een keer wordt 

gebracht of gehaald met de auto mag je altijd naar binnen om je werkstuk te 

pakken. 

 

In de laatste schoolweek gaan we opruimen en zullen de niet opgehaalde 

werkstukken op miraculeuze wijze verdwijnen (en dat zou wel een beetje jammer 

zijn van al dit mooie werk!). 

 

Namens alle docenten beeldende vorming 

 

Vakantie-overzicht en roostervrije dagen volgend schooljaar 

Het is nog redelijk ver weg, maar toch krijgen wij al vragen over de vakantieplanning voor het 

schooljaar 2021-2022. Hieronder daarom een overzicht van de vakanties voor leerlingen en 

personeel het komend schooljaar: 

 

Herfstvakantie 18 – 22 oktober 2021 

Kerstvakantie 27 december 2021– 7 januari 2022 

Voorjaarvakantie 28 februari – 4 maart 2022 

Goede Vrijdag 15 april 2022 

Tweede Paasdag 18 april 2022 

Meivakantie 25 april 2022 – 6 mei 2022 

Hemelvaartsdag en vrijdag  26, 27 mei 2022 

Tweede Pinksterdag 6 juni 2022 

Zomervakantie 11 juli – 19 augustus 2022 

 
Leerlingen hebben naast dit vakantierooster nog recht op 7 roostervrije dagen. Het personeel 
heeft op die momenten een studiedag of andere activiteiten. Deze dagen zijn als volgt 
verdeeld: 
 

Maandag en dinsdag 30 en 31 augustus 2021 (opstart schooljaar) 

Dinsdag 5 oktober 2021 (leerlingenbespreking) 

Woensdag 1 december 2021 (leerlingenbespreking) 

Donderdag 24 februari 2022 (leerlingenbespreking) 

Vrijdag 3 juni 2022 (leerlingenbespreking) 

Vrijdag 8 juli 2022 (personeelsdag) 
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Nieuwbouw Kaliumweg 2  

Maandag 31 mei jl. heeft de overdracht van de 

bouwgrond van de sloopaannemer naar de school en 

van de school weer naar de bouwaannemer 

Rotsbouw plaatsgevonden. Plaats van handeling was 

de voormalige ingang van Het Element aan de 

Kaliumweg. Het zonnetje scheen en dat zorgde voor 

een goede sfeer. Joost Kentson (bestuursvoorzitter 

vanuit de Meerwegen scholengroep), Koen Janssen 

(directeur Het Element) en ondergetekende waren 

aanwezig, net als twee medewerkers van Rotsbouw 

en de projectleider van de sloopaannemer. Hiernaast 

een foto van de ondertekening. 

 
 
 
Hieronder een vermelding van de nieuwbouw op de website van Rotsbouw, 

Jan van Duivenvoorde 


