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Beste ouders,
Het schooljaar is nog niet halverwege, maar het nieuwe kalenderjaar staat al voor de deur.
Er wacht een heel nieuw jaar op ons. En met dat ons bedoel ik naast u, de school en de
leerlingen ook mezelf. De afgelopen jaren heeft John Bakker het directeurschap van deze
mooie school op zich genomen. Omdat John zijn tijd en energie echter moet verleggen naar
het zorgen voor zijn naaste, heeft hij per 14 december jl. zijn functie als directeur
neergelegd. Vanaf datzelfde moment neem ik zijn taken als directeur over.
Als geboren Alphenaar, ben ik na de studie natuurkunde op het Ashram College in Alphen
beland. Na hier jarenlang met groot plezier les te hebben gegeven, werkte ik daar sinds
schooljaar 2016 - 2017 als schoolleider. De start van het werken in Nieuwkoop is op zijn
minst interessant te noemen. Afgelopen maandag ben ik gestart om ‘s avonds te horen dat de scholen na de
kerstvakantie gesloten blijven. Sinds die tijd zijn we met het hele team hard aan het werk om daar alles voor klaar
te zetten en zo goed mogelijk te communiceren. Ondertussen staat alles klaar om na de vakantie te starten met
het onderwijs op afstand. Maar voor het zover is, gaan we eerst genieten van de kerstvakantie. Ik wens ik u
allemaal fijne dagen toe en een goede tijd samen. - Reindert Brouwer -

Corona maatregelen
Inmiddels bent u op 15 december per brief geïnformeerd over de schoolsluiting wegens de nieuwe corona
maatregelen die zijn afgekondigd op 14 december jl. door onze Minister President. Middelbare scholen zijn fysiek
gesloten vanaf woensdag 16 december 2020 en geven vanaf 4 januari tot in ieder geval 15 januari 2021 les op
afstand. In onze brief van 17 december jl. vindt u hierover meer informatie.

Digitaal Open Huis
Open huis gaat fysiek niet door; we zijn er trots op dat er voor 11 januari a.s. een digitaal Open Huis wordt
georganiseerd. Deze avond zullen we via de website een digitale rondleiding door de school geven.

Inzameling voedselbank KBEN (Kaag & Braassem en Nieuwkoop)
Door de corona maatregelen en de schoolsluiting is er een voortijdig einde gekomen aan de inzamelingsactie voor
de voedselbank. De voedselbank is vrijdag langsgekomen om de donaties op te halen.

