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Beste Ouders,
De schoolgebouwen in het (basis- en) voortgezet onderwijs zijn vanaf woensdag 16 december t/m 15
januari a.s. voor bijna alle leerlingen dicht. Het kabinet bepaalt op dinsdag 12 januari a.s. of de genomen
maatregelen het gewenste effect hebben gehad en of de schoolgebouwen op 18 januari a.s.
daadwerkelijk weer open kunnen. Er is een kans dat de scholen ook na 18 januari langer dicht moeten
blijven. Wij zijn ons daarop voor de zekerheid al aan het voorbereiden. Als de nieuwe maatregelen
leiden tot veranderingen voor leerlingen en de school - bijv. aanpassingen in het rooster - dan
informeren wij u daarover met een brief.

Weekplanning week 2: 11 t/m 15 januari 2021
Voor het 3e en 4e leerjaar is het volgende belangrijk (dit stond ook in onze brief van 17/12/20):
Toets- / SE-week fysiek (11 t/m 15 januari 2021)
In de week van 11 t/m 15 januari staat de tweede SE-week op het programma. Deze vindt in fysieke
vorm plaats op school. Alle PTA toetsen zullen deze week worden afgenomen. Overige toetsen die in
deze SE-week gepland stonden, worden op een ander moment afgenomen. Het toetsrooster is in te
zien. Vanwege het feit dat er voor de derde klassen hoogstens twee toetsen gepland zijn, hebben deze
klassen de overige dagen online les.
Mondelingen voor vierde klassers
Voor leerlingen uit de vierde klas stonden deze SE-week ook mondelingen ingepland. De mondelingen
van de klassen 4ka en 4kb worden deze periode niet afgenomen. Deze worden verplaatst naar de derde
schoolexamenweek. De mondelingen van klas 4ta gaan deze periode wel door en worden op afstand
afgenomen. Leerlingen ontvangen hiervoor een uitnodiging via de mail van hun vakdocent.
Maandag 11 januari Open huis
Open Huis 18:30 - 20:30 uur; voor leerlingen van groep 8 vindt het Open Huis digitaal p
 laats. Voor ons
alweer een grote uitdaging. Op de website zullen we via een digitale plattegrond en filmpjes de school
presenteren aan leerlingen van groep 8. Ook nieuwsgierig hoe dat eruit ziet? U bent van harte welkom
om vanaf maandag 18.30 uur ook een kijkje te nemen. Meer informatie is te vinden op onze website,
www.ashramcollege.nl/nieuwkoop

Het spreekuur van de leerplichtconsulent Nick Veen is verplaatst
Het eerste spreekuur van de leerplichtconsulent was gepland op 15 januari 2021 om 09:30 uur. Dit is
verplaatst naar vrijdag 22 januari 09.30 uur, mits de school weer open is. Afspraken kunnen worden
gemaakt via de leerlingadministratie: nieuwkoop@ashramcollege.nl

