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Nog even en dan maakt 2021 plaats voor 2022. Soms ben ik

wel benieuwd of anderen ook het gevoel hebben dat de tijd

gewoon voorbij vliegt. Zo ervaar ik het in ieder geval wel. Het

ene moment stappen we met elkaar het nieuwe schooljaar in.

Het andere moment staat het nieuwe kalenderjaar al voor de

deur. 

De nieuwsbrief van december is er altijd eentje waarin ik stil

sta bij kerstmis. Het is het feest van bezinning, van de

terugkeer van het licht, van de hoop, maar vooral ook van de

verbinding. Meer dan ooit hebben we dat nodig met elkaar,

sinds ons dagelijks leven vanaf 15 maart 2020 is veranderd.

Hoop dat we corona er met elkaar onder gaan krijgen. Hoop

ook dat verbinding betekent dat we het leven weer kunnen

inrichten zoals het was voor corona onze wereld op de kop

heeft gezet. Laten we echter ook de bezinning niet vergeten.

Ondanks alle beperkingen van de afgelopen 21 maanden, is

het besef dat gezondheid het allerbelangrijkste is in ons

leven, alleen maar gegroeid. Daar kan niets tegenop. 

Helaas eindigen we dit kalenderjaar niet zoals we hadden

gehoopt. De persconferentie van zaterdag 18 december

gooide roet in het eten. Dit met een abrupt einde van dit

schooljaar voor klas 1, 2 en 3 tot gevolg. Alleen voor klas 4

gingen de lessen nog door. Ontzettend jammer dat ons

kerstdiner daardoor moest komen te vervallen, maar gelukkig

kon de afgelopen periode een aantal andere activiteiten wel

doorgaan. In deze nieuwsbrief blikken we daar op terug. 

Met de kerstvakantie voor de deur wens ik iedereen fijne

feestdagen en een goed, maar bovenal gezond 2022. 

Joyce Bagchus

Directeur

VOORWOORD

21 januari
Verkorte lesdag

20 januari t/m 26 januari
SE week 2 leerjaar 3/4

Toetsweek leerjaar 2

4 februari
tussenevaluaties leerjaar 1 t/m 3 

7 februari
Herkansing SE week en toetsweek

8 februari
Studiedag

15 februari
Verkorte lesdag

18 februari
Excursiedag

21 februari
voorjaarsvakantie

AGENDA

https://www.facebook.com/neoncollegeVSO/
https://www.instagram.com/neon.college/
http://neoncollege-attendiz.nl/
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Bij een fraai verbouwde locatie in Enschede hoort natuurlijk ook een fraai fietsenhok. Dat vond niet

alleen het team van Neon College, maar ook de leerlingen. Gezamenlijk zijn de handen uit de mouwen

gestoken en het resultaat mag er zijn! Het is heel mooi geworden. Goed gedaan, toppers! 

PIMP HET FIETSENHOK 

De bouw van de aula in Enschede heeft gezorgd voor

extra ruimte en die ruimte is goed benut! In een

tussenuur, maar soms ook gewoon even na

schooltijd, wordt er door onze leerlingen dankbaar

gebruik gemaakt van de pooltafel. Ook tafelvoetbal is

favoriet. Fijn dat het nu kan!

WIJ VERVELEN ONS NIET….. 
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Als je op Neon College in klas 3 zit, start je al met je examen. Dat noemen we schoolexamens. Klas

3BK heeft laten zien dat zij prima in staat zijn om zo’n examenopdracht tot een goed einde te

brengen. Wat zag het er mooi uit en wat smaakte het overheerlijk! 

EXAMENOPDRACHT 

Een mooi initiatief van de gemeente Enschede, Alifa, Sportaal en Concordia om op een aantal scholen

activiteiten aan te bieden. Neon College is ook één van deze scholen. Na de herfstvakantie gingen de

activiteiten van start. Wat was dat fijn voor de leerlingen die zich hiervoor hadden opgegeven. Sporten,

koken, techniek, lasergamen, of (zoals op deze foto) in deze grote ballen het park in. 

ALIFA IN SCHOOL 
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Wat was het fijn dat we de activiteiten van onze eerste CKV-

dag nog buiten de school konden laten plaatsvinden. Onze

onderbouw klassen zijn naar de Kaliber Kunstenschool

geweest. Wat is er hard gewerkt en wat heeft het mooie

resultaten opgeleverd. 

CKV-DAG 14 OKTOBER 

Onderstaand bericht is helaas alleen relevant voor onze leerlingen die in Enschede wonen. 

Op verzoek van de gemeente Enschede delen wij deze informatie met u.

Ieder kind doet mee in Enschede ,  ook als ouders hiervoor geen of weinig geld hebben. De gemeente

Enschede heeft een aantal regelingen met partners in de stat voor kinderen en jongeren tot 18 jaar.

In deze flyer kunt u lezen wat de gemeente Enschede voor u kan betekenen.

IEDER KIND DOET MEE IN ENSCHEDE

Klik hier

https://neoncollege-attendiz.nl/wp-content/uploads/2021/12/20251-A5-Flyer-Kinderarmoede.pdf
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Op 10 december wapperde de regenboogvlag op onze beide locaties. Armbandjes werden

uitgedeeld. Iedere tweede vrijdag in december organiseren de scholen in Nederland de

zogenaamde ‘Paarse Vrijdag’. Op deze dag wordt er expliciet stilgestaan bij LHBTI-jongeren.

Helaas is het nog steeds nodig om hier stelselmatig aandacht voor te hebben. Het is nog steeds

niet overal vanzelfsprekend dat je mag zijn wie je bent. Op Neon College mag je zijn wie je bent.

Daarom hijsen wij ieder jaar op Paarse Vrijdag weer de regenboogvlag. 

PAARSE VRIJDAG 

Een aantal leerlingen van locatie Hengelo heeft

op school gewerkt aan een stageopdracht. In

twee weken tijd hebben zij een spannende

escape room in elkaar gezet. Alle onderdelen

van het praktijkvak ‘Dienstverlening en

Producten’ kwamen aan bod. Wat hebben zij dat

goed gedaan! Niet alleen de leerlingen waren

trots op het eindresultaat, datzelfde gold voor

de docent die het begeleid heeft. Zij bracht het

hele team op de hoogte van dit fantastische

resultaat. 

ESCAPE ROOM 
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In Enschede is Pluryn gestart met het Onderwijs Jeugdzorg Arrangement.

Pluryn is een jeugdzorginstelling, die zich inzet voor kinderen, jongeren en gezinnen die

problemen ervaren. Vanuit het OJA biedt Pluryn zorg in verschillende zwaartes, van preventieve

zorg tot meervoudig, complexe problematiek.

School en jeugdzorg werken nauw samen met het gezin en netwerk. Het doel is de ontwikkeling

en de opvoeding van kinderen waar nodig te ondersteunen.

Kinderen en jongeren wordt vroegtijdig en snel de ondersteuning geboden die ze nodig hebben.

Ieder kind dat extra zorg nodig heeft, krijgt dat zonder dat daarvoor een indicatie nodig is. Het

kind, de jongere, de ouders, het gezin/netwerk, de school en jeugdzorg werken van begin af aan

met elkaar samen. Er wordt met elkaar goed bekeken wat er precies nodig is aan zorg. De school

is de ingang voor deze zorg. De zorg vindt zoveel mogelijk plaats op school of thuis.

Waar u mogelijk voorheen uw zorgvraag bij de gemeente heeft neergelegd, kan deze nu gesteld

worden bij de jeugdzorgcoördinator van de school. De jeugdzorgcoördinator vanuit Pluryn zal dan

de rol van de gemeente/wijkcoach en huisarts overnemen, of een samenwerking met de

gemeente wordt gezocht als dat nodig is.

Bekijk ook onze folder: “Jeugdhulp op school”

Jeugdzorgcoördinator:

Fons Paalhaar

Orthopedagoog:

Cansu Tamer

OJA 
ONDERWIJS JEUGDZORG ARRANGEMENTEN

Op locatie Enschede heeft een aantal leerlingen het initiatief genomen de schoolkrant nieuw

leven in te blazen. Inmiddels is de eerste editie een feit. In deze schoolkrant hebben zij aandacht

voor de camera’s die onlangs zijn opgehangen bij de fietsenstalling. Zij hebben een leuke

sinterklaaswoordzoeker geplaatst en een overzicht gegeven van wat er te koop is in de kantine.

Tot slot hebben zij juf Esther, onze nieuwe receptioniste/secretaresse geïnterviewd. 

Goed bezig, redactie! We kijken uit naar de tweede editie. 

SCHOOLKRANT REDACTIE 

https://neoncollege-attendiz.nl/wp-content/uploads/2021/11/Jeugdhulp-op-school-OJA.pdf
mailto:fpaalhaar@intermetzo.nl
mailto:ctamer01@intermetzo.nl

