Rotterdam, 1 september 2021

Beste ouders/verzorgers, beste leerlingen,
Schooljaar 2021-2022 is van start gegaan. De afgelopen dagen zijn de leerlingen ontvangen met
jaaropeningen, leuke kennismakingsactiviteiten, gesprekken met mentoren en voor sommigen
lekkere hapjes op het schoolplein. Vanaf donderdag beginnen de lessen. We hebben er zin in en
hopen op een schooljaar dat zoveel mogelijk ‘normaal’ verloopt.
In deze nieuwsbrief vindt u informatie over de coronamaatregelen, nieuwe collega’s en het mailadres
voor absent meldingen.
Coronamaatregelen
Ook dit jaar hebben we nog wel te maken met maatregelen om de verspreiding van corona tegen te
gaan. Voor het voortgezet onderwijs betekent dit vrijwel hetzelfde als waarmee we het jaar hebben
afgesloten. Leerlingen hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden, maar wel tot
medewerkers op school. Medewerkers onderling houden ook 1,5 meter afstand. Het dragen van
mondkapjes blijft op school buiten het klaslokaal verplicht. Aan leerlingen en medewerkers die niet
volledig gevaccineerd zijn, wordt gevraagd zich twee keer per week zelf te testen. Testen zijn gratis te
verkrijgen bij de receptie. Belangrijkste verandering ten opzichte van de situatie aan het einde van
het vorige schooljaar is dat bij contact met een besmet persoon volledig gevaccineerde leerlingen en
medewerkers niet meer in quarantaine hoeven. Deze maatregelen gelden tot nadere berichtgeving.
Verder start dit jaar ons programma om eventuele door corona ontstane achterstanden in te lopen
(Nationaal Programma Onderwijs). Vorig schooljaar hebben wij de stand van zaken over alle
leerlingen in kaart gebracht, met de uitwerking daarvan gaan we nu aan de slag. U hebt/gaat
hierover per brief en in gesprek met de mentor informatie ontvangen. Wilt u meer weten, neemt u
dan contact op met de mentor van uw kind.
Nieuwe collega’s
Een aantal nieuwe collega’s zal ons team dit jaar versterken. Hierbij de namen van de ‘nieuwelingen’
die uw kind wellicht gaat ontmoeten:
•
•
•
•
•
•
•

Dhr. Smit, natuurkunde
Dhr.Vogelezang, scheikunde
Mvr. Blom, aardrijkskunde
Dhr. Mijnans, aardrijkskunde
Mvr. Nastic, wiskunde
Dhr. Kouwenberg, geschiedenis
Mvr. Kranenburg, Nederlands

•
•
•

Mvr. Scheffers, Nederlands
Mvr. Leenheer, Frans
Mvr. Berben, Frans

Dhr. Gerritsen, afdelingshoofd onderbouw havo, heeft vorig jaar afscheid van ons genomen. Dhr.
Schep, afdelingshoofd onderbouw vwo, pakt na een periode van afwezigheid zijn taken gefaseerd
weer op. De coördinatoren van de onderbouw, dhr. Kalishoek en mvr. Verlage (tijdelijk), nemen
voorlopig de leerlingzaken voor de onderbouw op zich.
In de bovenbouw havo is dhr. Dobbe gestart als afdelinghoofd. Klas 4 en 5 vwo heeft een nieuwe
coördinator: mijnheer Esbeukman.
Bij de receptie treffen de leerlingen het bekende gezicht van mvr. Heijntjes. De dagen dat zij er niet is
wordt de receptie bemensd door mvr. van der Pluym.
Absent melden
Wanneer een leerling wegens ziekte of een andere reden niet naar school kan komen, mailt u dan
naar afwezigschiebroek@melanchthon.nl voor 08.10 uur. Voor andere zaken kunt u vanaf 08:30
uur bellen naar 010-2854141.
Belangrijke data en informatie communiceren de afdelingshoofden/coördinatoren in de loop van
het schooljaar via de weekberichten. De vakantiedata en andere praktische informatie treft u aan
op de informatiekaart die uw kind op school heeft ontvangen.
Wij wensen u en jullie een geweldig schooljaar toe.

Met hartelijke groet,
Marleen Brummelink
directeur Melanchthon Schiebroek

