NIEUWSBRIEF december 2019

AGENDA
3 december
13 december
16 december
17 december
18 december
19 december
20 december
21 december t/m 5 januari
6 januari
13 januari
14 januari
15 januari
21 januari
23 januari
28 en 29 januari

Sinterklaasviering
Paarse vrijdag
Voorlichting HALT
’s middags project bij de mentor
Voorlichting HALT
Kerst-/knutselmarkt
Kerstontbijt / rapport wordt uitgedeeld
Kerstvakantie
1e schooldag van het nieuwe jaar
Leerling bespreking, leerlingen om 11.45 uur vrij
Leerling bespreking, leerlingen om 11.45 uur vrij
Leerling bespreking, leerlingen om 11.45 uur vrij
Contactavond
Inspring theater, workshop Pesten!
Open dagen

Vuurwerk
De tijd van vuurwerk is in aantocht. Op school besteden we hier op 16 en 18 december aandacht aan!
Daarnaast willen we ook uw medewerking vragen. Wilt u met uw dochter/zoon/pupil hun gedrag rond
vuurwerk doornemen.
Het is goed om te weten dat meenemen/verhandelen/afsteken van vuurwerk
verboden is (ook op en in de omgeving van school). Vanuit school zal er altijd
aangifte gedaan worden bij de politie wanneer een leerling betrapt wordt bij
overtreding van deze regels!
Vaak ligt er nog vuurwerk van vorig jaar, waar leerlingen soms mee naar school
komen.
Op school zijn we erg blij met uw medewerking hierin.

EU-Schoolfruit
Zoals u misschien al wel gehoord heeft, doet onze school van 11 november t/m 17 april mee aan het
Europees-schoolfruit (voor meer informatie, zie bijlage).

Sinterklaas
Op dinsdagmiddag 3 december gaan we in alle klassen de verjaardag
van Sinterklaas vieren, i.p.v. project. In de klassen zijn lootjes
getrokken. We hebben met elkaar afgesproken dat leerlingen naast het
cadeautje (max. 5 euro) ook een surprise en een gedicht maken.
Zal Sinterklaas ons dit jaar ook vereren met een bezoek?

Uitnodiging voor de VNN-webinar “DRUGS, vriend én vijand?”
In gesprek met jongeren en professionals. VNN-webinar wordt gepresenteerd door VNN-deskundigen,
- op donderdagavond 12 december 2019.
Bedoeld voor: ouders, docenten, jongerenwerkers en andere hulpverleners.
Bent u geïnteresseerd? Opgave voor de VNN-Webinar kan via onderstaande link

Aanmelden webinar
Of via: https://vnn.geocast.live/aanmelding-webinar-drugs-vriend-of-vijand/
Stel je vragen vooraf (bij je aanmelding) of tijdens de webinar op het vragenformulier. De vragen
worden zoveel mogelijk direct in de uitzending beantwoord.

Volg de webinar live op je telefoon, tablet of eigen computer in een door jou gekozen omgeving.
Het is een uitzending via internet, je hebt geen ondersteunend programma nodig.

Bij aanmelding ontvang je automatisch alle informatie over deze webinar. Een dag tevoren
ontvang je de link waar je de webinar kunt volgen.

Paarse vrijdag
Op de Simon van Hasseltschool vinden we het erg belangrijk dat iedere leerling en iedere
medewerker zichzelf kan zijn.
Dat we geen onderscheid maken op grond van geslacht, ras, geloof of geaardheid. Tijdens Paarse
vrijdag laten we zien dat een ieder de geaardheid mag uitdragen die hij/zij wil. We laten dit zien door
een paars kledingstuk te dragen.
Ook in de lessen zullen we stil staan bij Paarse vrijdag (en niet alleen toevallig deze vrijdag)

Voorlichting HALT, vuurwerkoverlast op 16 en 18 december a.s.
De jaarwisseling is voor veel mensen een feest, toch gaat het ook wel eens fout. Jaarlijks
worden zo'n 1.500 jongeren naar Halt gestuurd omdat zij zich niet aan de vuurwerkregels
houden. Maar ook vernielingen, brandstichting, geluidsoverlast en het lastigvallen van
hulpdiensten zijn situaties die veel voorkomen tijdens oud en nieuw.
Aanpak
Halt geeft jaarlijks zo'n duizend voorlichtingen 'Overlast rond de jaarwisseling'. Tijdens deze
voorlichting gaan zij in op verschillende overlastsituaties en de gevolgen voor een ander. Ook gaan ze
in op de regels rondom vuurwerk en vertellen zij de leerlingen hoe zij veilig vuurwerk kunnen afsteken.
Veel jongeren op deze leeftijd zijn erg gevoelig voor wat leeftijdsgenootjes doen en vinden en
handelen in de groep vaak anders dan alleen. Daarom speelt het thema groepsdruk een belangrijke
rol in de Halt-voorlichting. Door middel van een opdracht ervaren de jongeren dat je verschillende
rollen in een groep hebt. De Halt-medewerker praat ook met de leerlingen over hoe zij ervoor kunnen
zorgen dat zij niet in de problemen komen door groepsdruk.
Wat levert het op?
De voorlichting 'Overlast rond de jaarwisseling' zorgt er voor dat jongeren de regels kennen en dus
niet uit onwetendheid een overtreding begaan. Kennis van illegaal vuurwerk en het veilig afsteken
zorgt voor minder ongelukken. Door bewust stil te staan bij de gevolgen van vuurwerkoverlast, houden
jongeren meer rekening met hun omgeving.
Halt-straf
Als jongeren van 12 tot 18 jaar zich niet aan de wettelijke regels houden, dan kunnen zij door de
politie naar Halt worden gestuurd voor een Halt-straf. Bij Halt krijgen ze een passende interventie, die
bestaat uit een aantal gesprekken, excuus maken en het maken van een leeropdracht. Schade
vergoeden hoort ook bij deze interventie.
Voor vernieling en brandstichting kan een jongere ook naar Halt worden gestuurd.

De Ouderklankbordgroep.
Dinsdag 26 november heeft de ouderklankbordgroep voor het eerst vergaderd.
We hebben veel zaken bediscussieerd, o.a.;
- Hoe gaat de school om met mobieltjes? Kunnen we de afspraken onderbouwen en/of
eens evalueren?
- Hoe gaat de school om met NT2 leerlingen en het spreken van de 1 e taal van deze
leerlingen (in school, schoolplein)
- Wat zijn de uitkomsten van de Lesson Study cyclus?
- Hoe ziet het anti pest beleid van de school er uit?
- Kunnen we uitleg krijgen over het nieuwe systeem bij Engels/Duits
- Hoe gaat de school om met mediawijsheid
De volgende bijeenkomst op 27 februari gaan we verder met het anti pest beleid

Kerst-/knutselmarkt
Op donderdag 19 december organiseren we op school de traditionele
kerst-/ knutselmarkt. Het is een markt waar niets
te koop is, maar een activiteitenmarkt waar onze
leerlingen creatief bezig zijn.

Verzoek aan U: Wilt u uw kind een (papieren/plastic) tasje
meegeven op 19 december, zodat hij/zij de gemaakte spulletjes mee
naar huis kan nemen?
OPROEP!
Bij de activiteiten van de Kerst-/knutselmarkt kunnen we uw hulp misschien gebruiken.
Heeft u tijd en vindt u het leuk om ons hierbij te helpen, dan kunt u zich aanmelden door een mail te
sturen naar info@simonvanhasselt.nl. We zullen u vervolgens benaderen als we uw hulp nodig
hebben bij de Kerst-/knutselmarkt.
Er komt nog een informatiebrief met daarin het rooster van de tijden waarop uw zoon/dochter
deelneemt aan de kerst(doe)markt, zodat u ook de mogelijkheid heeft even te komen kijken op dat
moment.

Kerstontbijt
Op vrijdag 20 december houden we ons Kerstontbijt voor de leerlingen.
De leerlingen worden ’s morgens in hun eigen lokaal verwacht en gaan met de groep ontbijten. Dit is
altijd erg sfeervol. Na het ontbijt ruimen de kinderen gezamenlijk het lokaal op, krijgen zij het rapport
mee en start de kerstvakantie.
De leerlingen zijn om 11.30 uur vrij. Wanneer uw kind gebruik maakt van schoolvervoer, verzoeken
we u de gewijzigde eindtijd door te geven aan de centrale van het vervoersbedrijf.

Leerling besprekingen
Op 9 december beginnen alle docenten weer het Leerlingvolgsysteem in te vullen, allereerst voor het
rapport dat 20 december meegaat, maar ook als onderbouwing voor de leerling besprekingen.
De mentor gebruikt de gegevens, ingevuld door alle vakdocenten, om de leerling besprekingen per
leerling voor te bereiden.
Tijdens de contactgesprekken in de week van maandag 20 januari 2020 krijgen u en uw
dochter/zoon/pupil inzage in deze gegevens. Ook kunt u dan de uitkomsten zien van de diataal
toetsen.

Open dagen
Op dinsdag 28 januari en woensdag 29 januari hebben we weer de open dagen. Dinsdagavond van
19.00 – 20.30 uur en woensdagmiddag 29 januari van 13.30 – 15.00 uur. Mocht u mensen kennen die
u de Simon van Hasselt wilt aanbevelen dan kunnen ze op die momenten langskomen.
Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

