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Geachte ouders en verzorgers, beste leerlingen,
De kop is eraf, het schooljaar is begonnen. Wat is het
fijn om al onze leerlingen weer te zien. Gisteren en
vandaag waren erg warme dagen en daarom hebben
we vandaag iedereen van een koele traktatie voorzien, die zeer op prijs gesteld werd.
In aanloop naar de start van ons schooljaar hadden
wij wat technische problemen waardoor inloggen in
het Coolportal en het inzien van het rooster op zich
lieten wachten. Voor zover wij weten zijn alle problemen inmiddels opgelost. Is dit niet het geval, laat het
ons dan weten.
Op dinsdag heeft het hele personeel een interactieve
lezing bijgewoond over het behouden van Focus. De
spreker was Mark Tigchelaar van de Focus Academy.
Hij heeft meerdere boeken op zijn naam over focus
en de prikkels die op ons afkomen en die stress veroorzaken en zorgen dat onze aandacht wordt onderbroken. Focus is één van de belangrijkste voorwaarden om met plezier tot leren te komen.
Een mobiele telefoon onder handbereik of zelfs aanwezig op tafel in de vliegtuigstand, verlaagt de
schoolprestaties van leerlingen aanzienlijk.
In dit kader wijs ik u graag op de regels rondom telefoongebruik op school in deze nieuwsbrief.
Iedere donderdag ontvangt u van ons de weekmail
waarin wij belangrijke informatie met u delen. Op
onze website kunt u de agenda terugvinden, waarin
wij de activiteiten, vakanties etc. noteren. Voor iedere vakantie ontvangt u van ons een uitgebreide
Nieuwsbrief.
Wij kijken uit naar een gezellig schooljaar.
Magister
Weekmails, brieven en uitnodigingen versturen wij
via Magister. Alle ouders van nieuwe leerlingen ontvangen deze week een brief met de inloggegevens.
Controleert u goed of uw e-mailadres correct in ons
systeem is opgenomen. Ook de ouders van leerlingen
die al langer hier op school zitten vragen wij dit te
doen. Voegt u onze mailadressen ook toe aan de lijst
veilige afzenders?

Absent melden van leerlingen
Als uw kind ziek is, of om een andere reden niet naar
school kan komen, verzoeken wij u dit tijdig aan ons
door te geven. U kunt hiervoor bellen met 0786205656 of mailen naar info@walburgcollege.nl.
Brugklaskampen
We zijn heel blij dat onze brugklasleerlingen weer op
kamp mogen. Over twee weken is het zover. Uiteraard krijgen alle ouders nog een brief met informatie,
maar het is voor uw agenda wel handig als u de data
vast op kunt schrijven.
Maandag 5 t/m woensdag 7 september
Klas ZHVB1B
Klas ZVT1C
Klas ZHVT1D
Klas ZHT1E
Klas ZMH1F
Woensdag 7 t/m vrijdag 9 september
Klas ZHV1A
Klas ZMH1G
Klas ZM1H
Klas ZM1K
We hopen dat het weer meewerkt en dat onze leerlingen fantastische dagen hebben.
Profieldagen vwo 4
Van 19 t/m 21 september hebben de leerlingen van
vwo 4 een driedaagse excursie naar de Biesbosch.
Binnenkort ontvangen de ouders uitgebreide informatie hierover.
Kennismakingsactiviteit mavo 3 en havo 4
In de week van 5 september is er voor de leerlingen
van mavo 3 en havo 4, die nu bovenbouwleerlingen
zijn, een kennismakingsactiviteit. Binnenkort ontvangt u hierover meer informatie.
Kennismakingsavonden
In week 35 en 36 staan de kennismakingsavonden gepland voor de ouders van de leerlingen van leerjaar 2
t/m 6. Na een korte inleiding door de afdelings-leider,
en bij de bovenbouwavonden een voorlichting vanuit
het decanaat, gaan de ouders met de mentor mee
om geïnformeerd te worden over de gang van zaken
dit schooljaar.
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De planning ziet er als volgt uit:

2. De leerling kan de telefoon bij de receptie ophalen
om 15.40 uur ongeacht het tijdstip waarop de
leerling vrij is.

Dinsdag 30 augustus
2e klassen mavo en mavo/havo
2e klassen havo/vwo
3e klassen mavo
3e klassen havo/vwo

19.00 uur
19.00 uur
20.00 uur
20.00 uur

Donderdag 1 september
4e klassen havo
4e klassen vwo
5e klassen havo

19.00 uur
19.30 uur
20.00 uur

4. De telefoon wordt alsnog ingeleverd en kan aan
het eind van de dag om 15.40 uur worden opgehaald.

Maandag 5 september
5e klassen vwo
6e klassen vwo

19.15 uur
20.15 uur

5. In geval van 3 en 4 moet de leerling zijn telefoon
de volgende dag voor aanvang van zijn eerste uur
inleveren bij de receptie. Om 15.40 uur kan hij/zij
de telefoon weer ophalen.

Woensdag 7 september
4e klassen mavo

19.00 uur

Alle leerlingen krijgen deze week een uitnodigingsbrief mee naar huis.
Gebruik mobiele telefoons
De regels voor het gebruik van de telefoonregels zijn
als volgt:
• Tijdens de lessen is de telefoon in de tas.
Onder lessen worden zowel de kernlessen als de
flexlessen verstaan. Dus ook de huiswerkuren en
de stilte-uren.
• Als het noodzakelijk is dat de telefoon in een les
gebruikt wordt, wordt dit door de docent aangegeven.
• Tijdens lesuren mogen leerlingen in principe in de
gangen geen gebruik maken van de mobiele telefoon.
Handhaving en sancties:
1. Bij overtreding van de regels wordt de telefoon
door de leerling bij de receptie afgegeven. Daar
gaat de telefoon in een telefoonkast met genummerde lades. De leerling krijgt het nummer van
zijn lade mee als bewijs waarmee de telefoon
weer opgehaald kan worden. De leerling heeft dit
bewijs ook nodig en om de klas weer in te mogen.

3. Wanneer de leerling weigert zijn telefoon in te leveren wordt de leerling verwezen en aangemeld
bij de leerlingcoördinator/afdelingsleider van zijn
of haar afdeling.

We verwachten dat iedereen zich aan deze regels
houdt.

