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Met de voorjaarsvakantie in zicht ontvangen jullie de derde

nieuwsbrief van dit schooljaar. Waar ik normaal gesproken

kan putten uit een schat aan mooie momenten, is dat nu

anders. Dat heeft natuurlijk alles te maken met de lockdown.

Na de kerstvakantie ging het online onderwijs voor de meeste

leerlingen door. Alleen voor een paar leerlingen uit de

noodopvang was de school open. Klas 3 en 4 kwam nog een

paar dagen op school voor hun SE-week en dat was het dan.

Wat waren we blij dat na een paar weken ook klas 4 de lessen

weer op locatie mocht gaan volgen. En deze week stonden de

praktijk- en toetsdagen van klas 3 op het fysieke programma.

Maar wat is het anders, zo’n lege school. Wat missen we onze

leerlingen. Wat missen we de bedrijvigheid die onze

dagelijkse schoolpraktijk met zich meebrengt. 

Maar trots zijn we ook. Op onze leerlingen, die het toch maar

blijven doen. Iedere dag opnieuw inloggen voor hun lessen.

Hun toetsen online maken. En op jullie als ouder(s) en

verzorger(s) zijn we zeker niet minder trots. We realiseren

ons dat jullie rol onmisbaar is om onze leerlingen goed door

deze lockdown te begeleiden. 

Na de voorjaarsvakantie gaan we met frisse moed verder. Als

het nog niet fysiek kan, blijft het nog even online. Voor onze

leerlingen uit klas 3 en 4 nadert de volgende SE-week met

rasse schreden. Lockdown of niet……die SE-trein dendert

gewoon door. 

Ik wens jullie allen een fijne voorjaarsvakantie toe. Even rust,

geen online lessen om te begeleiden. En wie weet, proeven we

met een beetje geluk al wat van het lentegevoel.

Pas goed op jezelf en pas goed op elkaar. Blijf gezond!

 

Joyce Bagchus

Directeur

VOORWOORD

22 februari
voorjaarsvakantie

4 maart t/m 10 maart
SE week 3 4BK locatie Enschede

De SE's zijn fysiek op school

17 maart
verkorte lesdag

25  maart/m 31 maart
SE week leerjaar 3 en 4T (Enschede)

De SE's zijn fysiek op school

02 april t/m 05 april
Paasweekend 

06 april
Rapport klas 1 t/m 3 mee

14 april
Studiedag

AGENDA

https://www.facebook.com/neoncollegeVSO/
https://www.instagram.com/neon.college/
http://neoncollege-attendiz.nl/
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En dan wordt ons in deze crisis een hart onder de riem

gestoken door Wijkracht Hengelo, Avedan en Stichting

Alifa. Ze vragen of wij nog kunnen zien wat er nog mag.

Of we nog vaak denken aan hoe het was. Dat het leven

nu zo anders is. Ze moedigen ons aan om nog even vol

te houden. Hoe beter we ons aan de regels houden, hoe

sneller we uit deze situatie zijn. Ze eindigen hun bericht

met: ‘WE ZIJN ER VOOR JE! 

En ze delen deze clip met ons:

https://www.facebook.com/skillzjongerenwerk/videos

/459351248424914/

HART ONDER DE RIEM

Onze D&P docenten van klas 1 en 2 hebben een

mysterybox gemaakt voor alle leerlingen uit de

onderbouw. De dozen werden persoonlijk bezorgd

of (in een enkel geval) opgestuurd. En daarna kon

de pret beginnen. Een leuke doe-opdracht zit er in.

Aan alle leerlingen is gevraagd een foto of filmpje

te sturen van het eindproduct. Zo proberen we op

afstand toch een beetje dichtbij te blijven.

MYSTERYBOX

Als je biologie als eindexamenvak hebt,

komt er echt wel even wat bij kijken. Naast

de theorielessen, maken ook

practicumlessen deel uit van het

lesrepertoire. Deze foto’s zijn gemaakt

tijdens het practicum  ‘hart’ dat 4TL (locatie

Enschede) onlangs als opdracht op het

programma had staan.

BIOLOGIEPRACTICUM

https://www.facebook.com/skillzjongerenwerk/videos/459351248424914/
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Helaas schuift de fysieke fusie van Neon College naar Enschede een jaartje op. Maar dat neemt niet

weg dat we ontzettend blij zijn dat de verbouwing voor de aula volgende maand al van start gaat. 

Het wordt erg mooi. Wij kunnen haast niet wachten tot het gerealiseerd. Hieronder een plaatje voor

een eerste impressie.

VERBOUWING

Als je als leerling gebruik maakt van onze

noodopvang, is het altijd hard werken

geblazen. Je volgt je lessen onder het

toeziend oog van een docent. Ruimte voor

ontspanning is er in de kwartiertjes pauze.

Maar laatst had de noodopvang op locatie

Hengelo geluk. Meerdere leerlingen hadden

tegelijk een tussenuur in hun online rooster.

Dat uurtje werd goed benut. Er werden pizza’s

gebakken, waar ook de aanwezige docenten

heerlijk van hebben gesmuld. Helaas niet iets

dat vaak voorkomt, maar toch leuk om het in

deze nieuwsbrief met jullie te delen.

NOODOPVANG
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De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage. Van deze

bijdragen kunnen we activiteiten organiseren voor onze

leerlingen die niet door het ministerie worden vergoed.

Denk bijvoorbeeld aan excursies, sinterklaas- en

kerstvieringen. Deze extraatjes kunnen onze leerlingen

bieden door de ouderbijdrage. Dit schooljaar gaan vele

activiteiten niet (of in een andere vorm) door vanwege

corona. Er is daarom besloten dit jaar geen financiële

bijdrage van jullie te vragen. 

Als er in de loop van dit schooljaar weer activiteiten

georganiseerd kunnen worden, stellen we jullie  hiervan

in kennis. Mogelijk dat we dan alsnog vragen een

gereduceerde ouderbijdrage te leveren. Voor dit

moment is het echter niet aan de orde.

GEEN OUDERBIJDRAGE

De leerlingen van 4TL locatie Hengelo hebben

wethouder Claudio Bruggink online in hun klas mogen

begroeten. De wethouder wilde graag een beeld krijgen

van het afstandsonderwijs. Daarnaast was hij benieuwd

hoe onze leerlingen het afstandsonderwijs beleven.

Onze leerlingen hebben op heldere wijze weergegeven

wat deze pandemie voor hen in de dagelijkse

schoolpraktijk betekent.

WETHOUDER IN DE KLAS

Het is vanaf heden mogelijk om een "aanvraag kortdurend verlof" digitaal in te vullen via onze website. 

Ga hiervoor naar: Aanvraag kortdurend verlof. 

AANVRAAG KORTDUREND VERLOF

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=30XGYLO_JUum2mtiu8ncQqVw_D0sCFNGudfC0MjX2vJUODZYQjdSNThHU0pLNVYzMkdUVlM1N1ZIMC4u

