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Verlenging lockdown
De komende week gaan we nog door op de voet waarmee we voor de
toetsweek hebben gewerkt. Alleen examenklassen op school met 1,5
meter onderlinge afstand (en dus verdeling van de klassen over
meerdere lokalen). Omdat alles wijst op een verlengde lockdown zijn
we bezig een aantal scenario’s uit te werken: al dan niet met 1,5 meter
afstand, alleen examenleerlingen of alle leerlingen deels, etc…. Daarin nemen we de ervaringen van de
afgelopen weken en de geluiden van leerlingen ouders en collega’s mee en is alles bespreekbaar.
Na de persconferentie van a.s. dinsdag zullen we zo snel mogelijk bekend maken wat de consequenties voor
ons onderwijs vanaf 8 februari zullen zijn.
Nancy van Riet, Dorine Pepping, Menno Bartlema, de schoolleiding

Ouderspreekavonden en PWS-presentatie-avonden online
Omdat we betwijfelen of we in maart weer volop bewegingsvrijheid hebben in de school, heeft het MT
vandaag besloten om de ouderspreekavonden (voormalige tafeltjesavonden) op 8 en 9 maart en de beide
PWS-presentatie-avonden op 23 en 25 maart online uit te voeren.
Menno Bartlema, conrector

Personele mutaties
Bij de start van het nieuwe semester op 1 februari hebben we de volgende personele wijzigingen:
•

•

•

•
•

Susanne Elgershuizen (docent Geschiedenis) komt terug van zwangerschapsverlof. Dat betekent dat
de aanstelling van Joost Jansen afloopt. Ook langs deze weg willen we hem van harte bedanken voor
zijn enthousiaste inzet voor onze school!
Susanne gaat ook de rol van teamcoördinator 5V-6V overnemen van Emilie Roulot. Emilie heeft daar
afgelopen halfjaar op haar kenmerkende energieke en daadkrachtige manier vorm aan gegeven,
waarvoor heel veel dank!
Tijs Groot Wesseldijk (docent Duits) komt terug van een verlof voor zijn stage Onderwijskunde. Hij
neemt de lessen weer over van Carina Ehler die hem de afgelopen 3 maanden uitstekend heeft
vervangen.
Rianne Florijn (docent Wiskunde) komt ook terug van een zwangerschapsverlof. Zij start weer met
haar werkzaamheden op de Monnikskap.
Tot slot hebben we voor 3 maanden een extra Begeleider Passend Onderwijs aangetrokken voor de
Monnikskap: Jolien van der Wijst. We wensen haar veel plezier op onze school.

Menno Bartlema, conrector

1.

Nieuwslink Dominicus College | nummer 20 | 28 januari 2021

Open dag
Op 6 februari bieden wij tussen 10.00 – 15.00 uur een online programma aan met diverse uitzendingen en
livestreams. In deze producties zijn sterrollen weggelegd voor Ties Wijnant en Beatriz Naspolini uit 2A1. Zij
zullen middels interviews leerlingen zoveel mogelijk van onze school laten zien en ervaren. Het programma van
die dag ziet er volgt uit. Via onze website zijn de diverse uitzendingen te volgen.
10.00 - 11.00 Stream 1
11.00 - 11.15 Vragenronde LIVE
11.15 - 11.25 Minicollege 1
11.30 – 12.30 Stream 2
12.30 – 12.45 Vragenronde LIVE
12.45 – 12.55 Minicollege 2
13.00 – 14.00 Stream 3
14.00 – 14.15 Vragenronde LIVE
14.15 – 14.25 Minicollege 3
14.30 – 15.30 Stream 4
Daarnaast heeft elke sectie de afgelopen tijd hard gewerkt om een mooi filmpje te maken waarmee we onze
school online kunnen presenteren. Deze filmpjes zijn nu gebundeld in een afspeellijst op YouTube:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLTal2a_pvcy-jH8Vc8B5oDJS_zLNOpWkX
Alle filmpjes zijn ook terug te zien via onze website: Groep 7 en 8>De school in beeld.
Zo hopen we de leerlingen van groep 8 een mooi beeld en het gevoel van onze school mee te kunnen geven!
Sandra Burgers, beleidsmedewerker PR

Chat voor leerlingen
Graag wijzen wij u, op verzoek van de GGD, op de mogelijkheid voor leerlingen om te
chatten met medewerkers van de GGD.
Voor leerlingen is dit een lastige tijd, met teleurstelling over het missen van
activiteiten en toenemende stress thuis. Leerlingen kunnen anoniem chatten en
zorgen bespreken op www.JouwGGD.nl .
Jeannette Buijs, zorgcoördinator
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L.O.-activiteiten
Deze week is de onderbouw begonnen met
bewegingsonderwijs. Dit kunnen ze vanuit thuis doen,
met behulp van de App Strava. Ze voeren dan een fiets-,
loop- of skeeleropdracht uit die ze vervolgens in Teams
opslaan.
Daarnaast bieden we ook elke dag na schooltijd een
buitenles aan waarvoor leerlingen zich kunnen
inschrijven. Op deze manier komen de leerlingen buiten
en zijn ze in beweging!
Jasper Friedrich, docenten l.o.
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