Datum: 4 december 2020
Nummer 11
Een maandelijks magazine voor
ouders en verzorgers van het
Ashram College Nieuwkoop

NIEUWSBRIEF VOOR OUDERS

Inhoud:
Vanuit het MT
Weekplanning week 50: 7 t/m 11 december 2020
Sinterklaas
GGD afname vragenlijst
Kerstvakantie
Alternatief voor kerstgala
Basketbaltoernooi leerjaar 1 en 2 - 16 december a.s.

2
2
2
2
2
3
3

Organisatie Breed

3

Verzuimmeldingen
Online lessen via Jitsi wordt Google Meet
Leerplichtconsulent stelt zich voor
Even voorstellen - stagiair
Inzameling voedselbank KBEN
Nieuwkoop Nieuws

3
3
3
4
4
4

1

Vanuit het MT
Beste ouders/verzorgers,
Voor u ligt de nieuwsbrief van december, ik hoop dat u ook hier in leest dat we ondanks corona niet stil
zitten. Veel leesplezier!
Namens het team,
John Bakker,
Vestigingsdirecteur Ashram College Nieuwkoop

Weekplanning week 50: 7 t/m 11 december 2020
Maandag 7 december
● Over op Google meet voor online lessen
● GGD vragenlijst 3ka, 3kb en 3tan
Woensdag 9 december
Kennismakingsmiddag leerlingen groep 8 14:00 - 15:30 uur
● Repetitie schoolvoorstelling 14:30 - 16:30 uur
● Huiswerkbegeleiding 15:30 - 17:00 uur
Donderdag 10 december organisatiedag
● Er wordt op deze dag geen les gegeven.

Sinterklaas
Op vrijdagochtend 4 december zijn er 3 leerlingen als 'veeg’ piet de klassen langs gegaan
om een speculaaspop uit te delen.

GGD afname vragenlijst
Maandag 7 december a.s. wordt een vragenlijst afgenomen bij de klassen 3ka, 3kb en 3tan tijdens
onderstaande lessen. De vakdocent is aanwezig in de les. Iemand van de GGD neemt de vragenlijsten af.

Kerstvakantie
De kerstvakantie staat gepland van ma 21 december 2020 t/m 1 januari 2021. Op 18 december a.s. is
het alweer de laatste lesdag voor de kerstvakantie. De school begint weer op maandag 4 januari 2021.
Op 4 januari in de avond (van 19:00 - 20:00 uur) vindt ook de volgende vergadering van de Ouderraad
plaats.
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Alternatief voor kerstgala
Wijd en zijd staat het Ashram bekend om het spectaculaire kerstgala dat de
school elk jaar organiseert. Elk jaar opnieuw trekt het veel bekijks. Dit jaar
steekt corona daar een stokje voor en daar balen we van.
Daar bovenop zorgen de nieuwe corona regels voor een enorme
versobering van alle extra activiteiten die de school normaal gesproken
organiseert. Dat vinden wij ècht heel jammer.
We hebben gebrainstormd of we - binnen de strenge regels - nog een
mogelijkheid zien om iets alternatiefs te organiseren. Daarom vindt er een
Kerstbrunch plaats op 18 december a.s. tijdens de mentorlessen. Aan de leerlingen zal worden gevraagd
om zelf een lunch van huis mee te brengen.

Basketbaltoernooi leerjaar 1 en 2 - 16 december a.s.
Ook het basketbaltoernooi voor leerjaar 1 en 2 op 16 december a.s. komt helaas te vervallen.

Organisatie Breed
Verzuimmeldingen via nieuwkoop@ashramcollege.nl
Wilt u alle meldingen (dokter, tandarts, ziek, etc.) alleen via nieuwkoop@ashramcollege.nl melden en
niet via de mentor of verzuim@ashramcollege. Dit laatste mailadres is voor de vestiging in Alphen aan
den Rijn.

Online lessen via Jitsi wordt Google Meet
Zoals u heeft gemerkt, ondervinden we veel storingen in het werken met Jitsi. Het blijft een beetje
onduidelijk wat hiervan nou precies de oorzaak is; het lijkt een samenloop van meerdere dingen te zijn.
We zijn ons ervan bewust dat docent, ouders maar vooral ook de leerling daar veel hinder van
ondervinden. Daarom is besloten dat we weer terugschakelen naar Google meet voor de online lessen
met ingang van 7 december a.s. We hopen dat dit verbetering geeft.

Leerplichtconsulent stelt zich voor
Mijn naam is Nick van Veen, sinds dit schooljaar ben ik de leerplichtconsulent
verbonden aan het Ashram College. Ik ben een open persoon en heb altijd het
beste met een leerling voor. Tijdens mijn gesprekken met leerlingen probeer ik
de reden van de overtreden regels te achterhalen, geef ik ze advies en leg ik ze
de consequenties uit.
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Sinds dit schooljaar organiseren wij daarom spreekuren op het Ashram College Nieuwkoop. Deze
spreekuren zijn preventief bedoeld om veelvuldig te laat komen of ongeoorloofd verzuim vroegtijdig te
stoppen. Ook kunt u als ouder/verzorger voor een vrijblijvend gesprek komenen meer informatie. Het
eerste spreekuur is op 15 januari 2021 om 09:30 uur. Wilt u hier gebruik van maken? Maak dan voor 9
januari 2021 een afspraak bij Lydia van der Neut via het algemene nummer van het Ashram College.

Even voorstellen - stagiair
Mijn naam is Yannick Walters. Ik ben 21 jaar en woon in Alphen aan den Rijn. Ik studeer
voor docent Engels aan de hogeschool van Utrecht. Voordat ik deze opleiding Engels ben
gaan doen, deed ik een opleiding audiovisueel, wat bijvoorbeeld film maken is.
Uiteindelijk zag ik dat alleen als hobby. In mijn vrije tijd maak en luister ik muziek, kijk ik
(te veel) anime/manga, mag ik graag lezen en natuurlijk met mijn vrienden avonturen
meemaken. Een motto van mij, is: wees jezelf en alles komt goed… Ik heb enorm veel zin
in mijn stage bij het Ashram.

Inzameling voedselbank KBEN
De voedselbank KBEN (Kaag & Braassem en Nieuwkoop) is benaderd door Ashram College Nieuwkoop
met het aanbod om de leerlingen van het Ashram producten in te laten zamelen voor deze voedselbank
i.h.k.v. maatschappelijke betrokkenheid. Dit jaar doneren we dus geen geld maar voedingsmiddelen!
Mentoren hebben aan de leerlingen gevraagd om voor 18 december één van de volgende producten
mee te nemen.
Alles wat lekker en langer houdbaar is zoals:
● Toastjes, zoutjes
● Iets voor bij de koffie zoals kerstkransjes, koek en of chocolade
● Havermout
● Brinta
● Tonijn, zalm, worstjes e.d. in blik
● Mandarijntjes of ander fruit in blik of glas
De voedselbank heeft ons intussen laten weten dat de donaties op 18 december a.s. worden opgehaald en een
week later worden uitgedeeld aan hun klanten. ‘Verse producten’ doneren is dan dus geen optie. Wat ook kan, is
afwasmiddel, waspoeder, tandpasta, vrouwelijke hygiëne materiaal, etc. (de luxe producten) die wat prijziger zijn.
Dit is met de voedselbank besproken en ze waren hier positief over. Ze hadden deze producten eerder niet op
hun lijstje vermeld.

Nieuwkoop Nieuws
In het Nieuwkoop Nieuws (gemeente bulletin) van 30 november j.l. is aandacht besteed aan de
inzamelingsactie voor de voedselbank. Toen het artikel werd ingeleverd bij de redactie, was nog niet
bekend dat het om een inzameling van producten zou gaan.
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In de editie van 16 november j.l. een artikel gestaan over het Ashram als gezonde school, met een foto
van onze leerling Jay Veenboer. Heeft u het gemist, dan kunt u het hier nog eens nalezen.
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