WEEKMAIL OUDERS EN LEERLINGEN 01/09

Geachte ouders en verzorgers, beste leerlingen,
Het schooljaar is nu echt begonnen en de eerste volle
lesweek zit erop. Ik hoop dat iedereen haar of zijn
ritme gevonden heeft en met plezier naar school
komt.
Ook komende week zijn er weer mogelijkheden om
kennis te maken met de afdelingsleiders en mentoren
en we vinden het fijn u te kunnen ontvangen!
De brugklasleerlingen gaan volgende week al nader
kennismaken en de bovenbouwgroepen van mavo 3,
havo 4 en vwo 4 volgen binnenkort een kennismakingsprogramma. Zij zijn immers nieuw in de bovenbouw en zitten in andere groepen en clusters dan
voorheen!
We vinden het heel belangrijk dat uw kind zich fijn
voelt bij ons op school. Dit is overigens ook een voorwaarde om tot leren te komen!
Zoals u gezien heeft, zit onze school in een woonwijk
en dat heeft veel voordelen. Zo is de bibliotheek vlakbij en heeft ons theater vaak een buurtfunctie voor
o.a. de ouderen in de wijk. Ook het winkelcentrum is
aantrekkelijk voor onze leerlingen voor even een
loopje of een boodschap!
Graag willen we goede buren zijn en blijven voor iedereen in de wijk. Dit betekent o.a. dat het winkelcentrum voor alle scholieren in de buurt regels heeft
opgesteld. Deze regels klinken weinig uitnodigend helaas maar geven wel duidelijkheid. U treft deze regels
verderop in deze weekmail aan.
Onze brugklasleerlingen houden we overigens graag
op school tijdens de pauzes. Ze hebben net de overstap achter de rug van de kleine basisschool naar de
middelbare school die een stuk groter is. Op school
valt er voor hen nog veel te ontdekken en we hebben
dan als regel dat ze ons schoolplein niet verlaten. Op
dat schoolplein staan overigens twee fijne tafeltennistafels die ze kunnen gebruiken. Voor u als ouder
lijkt het me een fijn idee dat uw brugger niet van het
schoolplein afgaat.
Hartelijke groet,
A.K. van Doorn lic.MEd
directeur

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. Volgende week is het zover.
Alle leerlingen vertrekken vanaf het Popradplein tegenover Spektakel/Bibliotheek.
De kampboekjes met alle informatie zijn inmiddels
door de mentoren uitgedeeld.
De planning ziet er als volgt uit:
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.
Kennismakingsavonden
In week 36 staan de kennismakingsavonden gepland
voor de ouders van de leerlingen van mavo 4, vwo 5
en vwo 6. De kennismakingsavond voor Zm3a kon vorige week niet doorgaan en is verplaatst naar woensdag 7 september.
Maandag 5 september
5e klassen vwo
6e klassen vwo

19.15 uur
20.15 uur

Woensdag 7 september
4e klassen mavo
3e klas mavo (Zm3a)

19.00 uur
19.00 uur
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PR-foto’s
Maandag heeft onze huisfotograaf foto’s gemaakt in
verschillende brugklassen. Deze foto’s worden gebruikt in boekjes, flyers en advertenties om het Walburg College te promoten bij nieuwe leerlingen en
hun ouders.
Uiteindelijk worden slechts enkele foto’s gekozen
voor deze promotiedoeleinden. Vanzelfsprekend vragen we alle ouders én de kinderen om toestemming
als ze tot de selectie behoren, óók als in Magister de
toestemming al aangevinkt is.
Ouderraad zoekt nieuwe leden
De ouderraad is een inspraakorgaan binnen het Walburg College Zwijndrecht. In de ouderraad krijgen ouders de kans om te overleggen met elkaar, de schoolleiding en het personeel.
Wij behartigen de belangen van ouders en leerlingen
door:
• als klankbord op te treden voor de schoolleiding
en gevraagd en ongevraagd advies te geven;
• feedback te geven aan de oudervertegenwoordiging in de medezeggenschapsraad;
• het ondersteunen in het (zelf) organiseren en financieren van activiteiten die ten behoeve van de
ontwikkeling van de leerlingen zijn en die niet vanuit de reguliere middelen en vanuit de organisatie
van de school zelf gerealiseerd kunnen worden.
Heeft u vragen, suggesties of ideeën, of wilt u zelf
graag deel uitmaken van deze enthousiaste groep ouders, neemt u dan contact op met ons. Ons emailadres is:
ouderraadwalburgcollege@gmail.com.
Gebruik van de garderobe
Nu het weer wat kouder wordt, gaan de jassen weer
aan. Alle leerlingen hebben een kluisje om deze in op
te bergen. Ook zijn er nog kapstokken in de aula.
Het is niet toegestaan om je jas mee te nemen de klas
in. Ditzelfde geldt voor petten en bandana’s. Ook
deze moeten in de kluis omdat we het samen in
school zo huiselijk mogelijk willen maken.
De fietsenstalling
De verbouwing is achter de rug en alle bouwmaterialen zijn verdwenen. Dit betekent ook dat de fietsenstalling weer helemaal beschikbaar is voor fietsen.

Het winkelcentrum
Winkelcentrum Walburg heeft een aantal regels opgesteld voor onze leerlingen, die wij graag met u delen. Bespreekt u ze ook met uw kind?
Als scholier ben je uiteraard van harte welkom in
onze winkels!! In de pauze lopen heel veel scholieren
in het winkelcentrum, naast veel andere klanten. We
willen het graag overzichtelijk en prettig voor iedereen houden. Om alle klanten de gelegenheid te geven hun boodschappen op een prettige manier te
kunnen doen, zijn in overleg met de directie van het
Walburg College, onderstaande spelregels opgesteld:
• in de winkels waar mandjes beschikbaar zijn, gebruik je deze ook.
• laat je tas op school in je locker. Met schooltas
heb je geen toegang tot de winkels.
• je bezoekt alleen één van onze winkels wanneer je
ook iets wilt kopen.
• blokkeer geen in- en uitgangen.
• groepsvorming in de passage is niet toegestaan.
• houd je aan de regels van de winkels en volg instructies van het personeel op. Bij te grote aantallen leerlingen kan een winkelier besluiten tijdelijk
geen scholieren toe te laten. Deze regel valt binnen onze veiligheidsvoorschriften.
• Albert Heijn en Big Bazar laten geen scholieren
binnen tussen 10:00 en 14:00 uur.
• zorg dat je je schoolpas bij de hand hebt, hier kan
naar gevraagd worden.
NB: Bij overlast en of diefstal wordt altijd de politie
ingeschakeld en volgt een ontzegging tot het winkelcentrum. Ook school en ouders worden op de hoogte
gesteld van de onregelmatigheid.
Alles samengevat:
• Zet je fiets of scooter in de fietsenstalling
• Berg je jas, pet en telefoon op
• Maak er een fijne schooldag van!

