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De eerste weken van het schooljaar zitten er al weer op. Onze

nieuwe leerlingen in de diverse leerjaren beginnen inmiddels

hun draai te vinden op onze school. Dat is altijd weer mooi om

te zien. 

Met recht een bijzondere start op onze beide locaties. Onze

locatie in Hengelo, die dit jaar nog slechts drie groepen telt en

onderwijs verzorgt aan 28 leerlingen uit klas 3 en 4. Toch wel

even wennen. Bijna alle lessen op de begane grond, de

kantine die verplaatst is naar beneden en geen Pluspunt

meer. Onze locatie in Enschede die dit jaar met 134 leerlingen

moest starten in een school waar de verbouwing nog niet was

afgerond. De eerste drie weken vonden alle pauzes

noodgedwongen plaats in het Van Heekpark. Neem daar nog

de laatste weken van de mondkapjes en de 1,5 meter bij en de

bijzondere start is voor onze beide locaties compleet. 

Nu met de herfstvakantie voor de deur kan ik zeggen dat

locatie Hengelo inmiddels goed draait met drie klassen en

locatie Enschede kan al weer een paar weken genieten van

een mooie aula. 

We merken echter ook dat covid-19 nog niet achter ons ligt.

Regelmatig missen we leerlingen in de lessen die thuis zitten

vanwege verkoudheidsklachten. Of docenten die verstek

moeten laten gaan, in afwachting van de testuitslag. Ondanks

de versoepelingen blijven we met elkaar voorzichtig, in het

belang van ieders gezondheid. Zo hoort het ook. Zorg dragen

met en voor elkaar!

Rest mij nog jullie allen een fijne herfstvakantie te wensen.

Pas goed op uzelf en blijf gezond.

Joyce Bagchus

directeur 

VOORWOORD

18 oktober
Herfstvakantie

28 oktober t/m 3 november
SE week 1 leerjaar 3/4

3 november
Verkorte lesdag

11 november
Studiedag

15 november
Herkansing SE week 1 leerjaar 3/4

17 november
Herkansing leerjaar 1/2

19 november
Verkorte lesdag

22 november t/m 3 december
Stage leerjaar 3 / 4

9 december
Verkorte lesdag

21 december
Verkorte lesdag

24 december
Studiedag

AGENDA

https://www.facebook.com/neoncollegeVSO/
https://www.instagram.com/neon.college/
http://neoncollege-attendiz.nl/
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Onze tweede schoolweek stond in het teken van de introductiedagen. Donderdag 2 september vond de

sportdag plaats in het FBK-stadion in Hengelo. Alle leerlingen van Neon College namen deel aan deze

dag. Vrijdag 3 september toog onze onderbouw naar Avatarz in Oldenzaal, waar ze heerlijk geklommen

hebben. Onze bovenbouw ging kanoën in Almelo. Onze leerlingen hebben genoten en wij genoten met hen

mee!

 Wij kijken terug op twee geslaagde introductiedagen. 

INTRODUCTIEDAGEN
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Zomaar een mooi moment in klas 4BK2. Het lijkt nu nog ver weg, maar als je eenmaal in klas 4 zit,

vliegt zo’n jaar voorbij. Voor onze praktijkdocenten betekent dit dat ze onze leerlingen al snel in het

jaar voorbereiden op het examen. Wat kun je verwachten? Hoe voelt het om onder tijdsdruk te

werken? Wat deden onze leerlingen het goed! De sfeer was ontspannen, iedereen wist wat hij of zij

moest doen. Mooi om even getuige te zijn van deze praktijkles.

EXAMENTRAINING 

Eén van de goede dingen die we vanuit de coronatijd

meenemen, is de mogelijkheid tot het verzorgen van

online lessen. Onlangs hebben we daar dankbaar

gebruik van gemaakt toen één van onze docenten

noodgedwongen thuis kwam te zitten, maar wel

vanuit huis haar lessen kon verzorgen. Op de foto is

goed te zien hoe de docent vanuit huis de klas in

beeld heeft. Met een onderwijsassistent erbij konden

de lessen doorgang vinden. Zo heeft een ellendige

tijd toch ook iets waardevols aan ons onderwijs

toegevoegd. 

ONLINE LESSEN 
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In de tweede week van september mochten de

leerlingen in de tekenles een kaartje maken. Juist

die week was er bij onze buren een baby

geboren. Eén van onze leerlingen besloot dat dit

niet ongezien voorbij mocht gaan en maakte dit

mooie kaartje voor het pasgeboren jongetje.

De trotse ouders wonen pas kort naast onze

school. Wat fijn om dan zo’n zelf gemaakt kaartje

te ontvangen. Over verbinding gesproken! En zeg

nou zelf, wat een prachtig kaartje is het

geworden.

VERBINDING

Met een vertraging van ruim een maand was het dan

maandag 13 september eindelijk zover, de nieuwe aula van

locatie Enschede werd in gebruik genomen. 

In de herfstvakantie worden nog de laatste puntjes op de ‘i’

gezet, maar voor onze leerlingen betekent het nu al heerlijk

pauze houden in deze nieuwe aula. Iedere ochtend gaan de

deuren om 8.15 uur open, wat betekent dat onze leerlingen

niet meer buiten hoeven te wachten tot de bel gaat. We

maken er nu een maand gebruik van, maar ik denk dat we het

er allemaal over eens zijn dat we de aula nu al niet meer

kunnen missen. 

VERBOUWING


