NIEUWSBRIEF februari 2020
AGENDA
10, 12 en 14 februari
11 februari
13 februari
17 t/m 21 februari
17 maart
24 maart
13 april
14 april

Voorlichting COC
Zaalsportdag
Schoolfeest
Voorjaarsvakantie
leerling besprekingen, leerlingen hele dag vrij
Contactavond
Pasen, leerlingen vrij
Contactavond (indien nodig)

Voorlichting COC op 10, 12 en 14 februari
De werkgroep voorlichting van het COC verzorgt al jaren gastlessen bij ons op school over
discriminatie, homoseksualiteit, biseksualiteit, transgenderisme en Interseksualiteit (kortweg:
seksuele diversiteit) op scholen. Ook dit schooljaar komen ze weer bij ons op school
voorlichting geven.
Opzet van onze voorlichting:
De voorlichtingen van het COC zijn interactief en laten leerlingen nadenken over hun
normen en waarden ten aanzien van seksuele diversiteit, discriminatie en het pesten
van LHBT’ers.
De voorlichtingen worden aangepast aan het niveau van de leerlingen en kunnen aan
alle klassen van de middelbare school en van het middelbaar beroepsonderwijs
gegeven worden. De lessen worden verzorgd door goed opgeleide mensen die zelf
lesbisch, homo, bi of transgender zijn, wat de betrokkenheid vergroot.

Zaalsportdag
Op dinsdag 11 februari a.s. houden we onze zaalsportdag in de sporthal Vinkhuizen.
De brief m.b.t. de zaalsportdag heeft u via de mail ontvangen en de leerlingen hebben de
brief op papier ontvangen.
Ouders/verzorgers van de leerlingen zijn van harte welkom om te komen aanmoedigen.
Onrust.
U heeft vast de actualiteit gevolgd in zake jeugdgroepen in Paddepoel, Selwerd en
Vinkhuizen. Ook op school zorgt dit voor enige onrust.
Medewerkers van de school volgen het een en ander met spanning. Voor leerlingen betekent
het extra spanning in hun leven.
Ik zou u willen vragen er met uw zoon/dochter/pupil op een opvoedende manier over in
gesprek te gaan. Wanneer u zaken hoort waarvan u denkt dat het waardevol voor de school
kan zijn dan wil ik u vragen met de school/mentor contact op te nemen.
Vanuit de school stellen we alle informatie van ouders/opvoeders zeer op prijs, we kunnen
niet zonder u.

Schoolfeest
Op 13 februari a.s. van 20.00 – 22.00 uur is er een schoolfeest voor de leerlingen. Het
schoolfeest is alleen voor leerlingen van de Simon van Hasseltschool. We maken er een
gezellige avond van. De leerlingen die aanwezig zijn op het schoolfeest, mogen de volgende
dag om 9.30 uur op school komen.
De informatie m.b.t. het schoolfeest heeft u inmiddels via de mail ontvangen.
Open dagen
Het waren twee heel goede dagen met een grote opkomst. Een aantal leerlingen hebben de
rondleidingen voor de basisschoolkinderen verzorgd. Twee leerlingen hebben de conciërge
geholpen met het verzorgen van de koffie thee en frisdrank en er waren leerlingen aanwezig
die een dans hadden ingestudeerd. Er waren ouders van de OKBG aanwezig. Zij konden
iets vertellen over de OKBG, maar ook over hun ervaringen met onze school.
We kunnen met trots terugkijken op twee erg mooie Open dagen.
We danken de leerlingen en de ouders, die ons tijdens deze dagen met grote inzet hebben
geholpen.

