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Corona 
We blijven met elkaar de gedragslijnen rondom Corona opvolgen en hopen op betere tijden. 
 
Open dagen  
De digitale open dagen zijn goed verlopen. We kregen veel positieve reacties terug van de 
bezoekers. Bezoekers hebben een film gezien en er was ruimte voor vragen. 
De film willen we graag met u delen en is te zien via onderstaande link 

Open dag Simon van Hasselt - YouTube  
 
 
OKBG 
Op 1 februari jl. heeft de OKBG voor de 2e keer dit jaar vergaderd. Een groot onderwerp op 
de agenda was ‘grensoverschrijdend gedrag’! 
We hebben hier met elkaar over vergaderd, naar aanleiding van de gebeurtenissen bij “The 
Voice”. De OKBG was onder andere benieuwd naar gedragscodes, de vertrouwenspersoon 
op de Simon van Hasseltschool en de voorlichtingen die we geven. 
 
Het leverde in ieder geval de volgende vraag voor alle ouders/verzorgers op; 
Wilt u uw zoon/dochter/pupil eens vragen bij wie ze op school terecht kunnen met vragen, 
opmerkingen of gebeurtenissen die betrekking hebben op grensoverschrijdend gedrag? 
 
Op school willen we graag dat leerlingen zich veilig voelen en dat ze weten bij wie ze terecht 
kunnen. Wanneer leerlingen zich niet veilig voelen, hopen we dat ze dit thuis vertellen. 
Daarnaast hopen we dat leerlingen weten dat ze op school terecht kunnen bij hun mentor of 
een andere medewerker van school.  
Ze kunnen ook terecht bij de vertrouwenspersoon van de school. Zoals vermeld in de 
informatiegids, is dat voor onze school Grieta Hoogenberg.  
 
Zaalsportdag 
Op 15 februari a.s. houden we onze zaalsportdag in de sporthal Vinkhuizen. De brief m.b.t.  
de zaalsportdag treft u aan als bijlage. LET OP: de begin- en/of eindtijden zijn op deze dag 
aangepast (zie bijgevoegde brief). 
We adviseren ouder(s)/verzorger(s) van kinderen die met de taxi naar school gaan de 
aangepaste tijden z.s.m. door te geven aan de centrale van de betreffende vervoersbedrijf. 
 
  

 

AGENDA 
 
15 februari  Zaalsportdag  
17 februari  Schoolfeest wordt verplaatst 
21 t/m 25 februari  Voorjaarsvakantie 
8 maart  Leerling besprekingen, leerlingen hele dag vrij 
15 maart  Contactavond  

https://www.youtube.com/watch?v=G6kU8rXAim8


 

Leerling besprekingen  
Op 8 maart a.s. zijn de leerlingen de hele dag vrij wegens de leerling besprekingen. 
We adviseren ouder(s)/verzorger(s) van kinderen die met de taxi naar school gaan deze 
datum z.s.m. door te geven aan de centrale van de betreffende vervoersbedrijf. 
 
Contactavond 
Het kan zijn dat de mentor van uw kind u uitnodigt voor een gesprek op  
15 maart a.s.  Mocht u geen uitnodiging ontvangen voor deze avond, dan kan het zijn dat de  
mentor u uitnodigt voor een andere dag. Het kan ook zijn dat u niet uitgenodigd wordt, omdat 
een gesprek op dit moment niet noodzakelijk is. 
 
 
Kennismaking met de wijkagent 
Op 31 januari jl. heeft de nieuwe wijkagent kennisgemaakt met de Simon van Hasseltschool. 
De wijkagent zal regelmatig een bezoek brengen aan de leerlingen op het plein. Dit is 
bedoelt om de jeugd niet af te schrikken, maar juist aan te moedigen om eens in gesprek te 
gaan.  
 

 
 

Contact:   0900-8844 of via de DM op Instagram 

Bureau:  Diamantlaan 164, 9743 BK Groningen 

Sociale media:  Politie_Groningen_West 

https://www.instagram.com/politie_groningen_west/

