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Beste Ouders,

Corona maatregelen 12 maart 2021
Het kabinet heeft op 12 maart j.l. besloten dat de huidige lockdown verlengd wordt met drie weken, dus
t/m zondag 7 februari a.s.  Voor het voortgezet onderwijs betekent dit dat leerlingen online les krijgen,
met uitzondering van de leerlingen in de examenklas en leerlingen in het vmbo, die beroepsgerichte
vakken volgen. Voor deze groepen leerlingen die wel naar school gaan, geldt wel een nieuwe regel: zij
moeten op school ook onderling anderhalve meter afstand houden.
Ouders en leerlingen zijn deze week per brief geïnformeerd over de consequenties van deze verlengde
lockdown en de nieuwe maatregelen. Heeft u deze brief niet ontvangen, neem dan contact met ons op
via nieuwkoop@ashramcollege.nl

Medezeggenschapsraad (oudergeleding)
De MR heeft een nieuw lid in de oudergeleding; hieronder stelt zij zich aan u voor.
Mijn naam is Marianne Versteeg, ik ben 36 jaar en woonachtig in Zevenhoven. Ik
woon samen met mijn partner Daniël, mijn zonen Nori (13), Aen (9) en cadeauzoon
Chris (10). Ik heb een biomedische achtergrond, moleculaire biologie, en ben actief
geweest als voorzitter van de oudercommissie op KDV de Ark en als lid van de
identiteitscommissie gedurende de fusie van de basisscholen te Nieuwveen.
In september 2020 heb ik mij aangemeld voor de MR, omdat ik graag mijn bijdrage
wil leveren aan een positief leerklimaat voor onze kinderen. Als lid van de MR is het
mijn doel om actief mee te denken en praten over de ontwikkelingen binnen het
Ashram en op deze manier het onderwijs en de sfeer binnen de school te
optimaliseren.

Spreekuur Nick Veen opnieuw verplaatst
In de vorige nieuwsflits stond vermeld dat Nick Veen, de leerplichtconsulent, op 22 januari a.s.
spreekuur zouden. Door de aanhoudende sluiting van de scholen is dat verplaatst naar vrijdag 12
februari a.s., om 9.30 uur.

Digitaal Open Huis
Op maandag 11 januari j.l. heeft het Open huis voor leerlingen van groep 8 digitaal plaatsgevonden. Op
onze website staat een plattegrond van de school, waar leerlingen allerlei filmpjes op kunnen
aanklikken. Onze leerkrachten hebben allemaal een korte video gemaakt over hun vakgebieden, zodat je
meer over de lessen te weten komt. Alles met als doel om ook via de digitale weg ouders en
toekomstige leerlingen te enthousiasmeren en kennis te laten maken met het Ashram College
Nieuwkoop. Nieuwsgierig hoe dit eruit ziet? Neem een kijkje op de website!
https://www.ashramcollege.nl/nieuwkoop/online-open-dag/
Op maandagavond zat ook een docententeam klaar om vragen via Whatsapp en e-mail te
beantwoorden. Overigens kunnen ouders en leerlingen natuurlijk nog steeds vragen stellen via
nieuwkoop@ashramcollege.nl

Schoolvoorstelling/musical
Helaas is er besloten dat de musical dit schooljaar geen doorgang vindt, wegens de corona maatregelen.
Eerder bestond de indruk dat de schoolvoorstelling ‘on hold’ stond, maar dat is dus niet het geval.

