
 

 
 
 

NIEUWSBRIEF januari 2022 
 

De medewerkers van de Simon van Hasseltschool  
wensen U en uw gezin 

Een goed en gezond 2022! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Corona 
We konden gelukkig allemaal naar school op maandag 10 januari. De meeste leerlingen en 
medewerkers waren er. Het is toch een stuk leuker en leerzamer de ervaringen van de 
kerstvakantie met elkaar te delen in levende lijve. En dan hebben we het nog niet eens over 
de lessen. Ook op het schoolplein werd er de afgelopen dagen weer veel gekletst en  
‘ge-chilled’. 
De situatie blijft wel zorgelijk, af en toe is er een leerling of een medewerker met Corona, dit 
heeft dan impact op het geheel vanzelfsprekend. Bij een te groot aantal leerlingen met 
Corona in een klas (3 gevallen) komen klassen thuis te zitten. 
In een vorige nieuwsbrief schreef ik al over de lesuitval. Het zal nog wel een poosje hoger 
blijven dan normaal, de situatie is kwetsbaar. Hoe meer we de lesgevende docenten 
belasten, hoe kwetsbaarder de situatie wordt, dit is een wankel evenwicht. 
We houden ons op school zo goed mogelijk aan de regels, de leerlingen doen het 
fantastisch, mondkapjes, handen ontsmetten en de looproutes volgen. 
Wel blijven we met elkaar hopen op het oude normaal. 
 
Contactavond 
Alle docenten hebben het Leerlingvolgsysteem ingevuld, voor het rapport dat in de eerste 
schoolweek van januari is uitgereikt aan de leerling. 
De mentor gebruikt de gegevens, ingevuld door alle vakdocenten, om de leerling 
besprekingen per leerling voor te bereiden. 
 
Tijdens de digitale contactgesprekken op 18 januari, of in de week van 18 januari, (u 
ontvangt een uitnodiging van de mentor) krijgen u en uw dochter/zoon/pupil inzage in deze 
gegevens. Ook kunt u dan de uitkomsten zien van de diataal toetsen (voor jaar 2 onder 
voorbehoud). 
  

 

AGENDA 
 
17 januari  Start nieuw lesrooster 
18 januari  Contactavond (digitaal) 
25 en 26 januari  Open dagen (online) 
26 januari  Scholing, leerlingen vrij 
31 januari  Verkeerscarroussel voor VVO - en 1e jaars leerlingen 
1 februari  OKBG vergadering 
15 februari  Zaalsportdag (onder voorbehoud) 
17 februari  Schoolfeest, onder voorbehoud, meer informatie volgt 
21 t/m 25 februari  Voorjaarsvakantie 
 



 

 
Start nieuw rooster. 
Op maandag 17 januari starten we met een nieuw rooster, de begin en eindtijden van de 
schooldagen blijven gelijk. 
Er zijn verschillende vakken die in periodes gegeven worden, deze wisseling vindt per  
17 januari plaats. 
 
Open dagen (anders) 
Op dinsdag 25 januari en woensdag 26 januari hebben we weer de open dagen. 
Dinsdagavond van 19.00 – 20.30 uur en woensdagmiddag van 13.30 – 15.00 uur. Deze 
open dagen worden dit jaar wederom digitaal vormgegeven. Mocht u mensen kennen die u 
de Simon van Hasselt wilt aanbevelen dan kunnen ze zich aanmelden via de site 
www.scholenmarktgroningen.nl 
Bij voorbaat dank voor uw medewerking. 
 
OKBG 
Op 1 februari vergadert de OKBG. Als u iets heeft waarvan u denkt dat het tijdens de OKBG 
vergadering besproken zou kunnen worden, dan kunt u dit aangeven bij de OKBG ouder van 
de klas van uw zoon/dochter/pupil (zie bijlage voor de emailadressen van de OKBG). 
 
Schoolfeest 
Op 17 februari a.s. van 20.00 – 22.00 uur is er een schoolfeest voor de leerlingen. Het 
schoolfeest is altijd alleen voor leerlingen van de Simon van Hasseltschool. Als het door kan 
gaan dan ontvangt u hierover meer informatie via de mail. 
 

http://www.scholenmarktgroningen.nl/

