Geachte ouder, verzorger, beste leerling,
Zoals in onze korte mail in de vakantie al aangegeven houden wij u ook in 2022 via weekmails op de
hoogte van de lopende zaken.
Corona
Helaas zijn wij het nieuwe jaar gelijk gestart met leerlingen die thuis moeten blijven vanwege corona
of quarantaine als gevolg van corona in het gezin.
Wij kunnen niet genoeg benadrukken hoe belangrijk het is dat een leerling met klachten thuisblijft en
een zelftest doet of zich laat testen.
Leerlingen die met klachten op school komen en geen negatieve test hebben, laten wij voor ieders
gezondheid een zelftest doen. Bij een positieve uitslag sturen wij deze leerling direct naar huis.
Vrijdag a.s. is er weer een persconferentie. Als er wijzigingen worden aangekondigd die van belang
zijn voor het onderwijs, berichten wij u hier uiteraard over.
Lesuitval
Ook onder onze docenten zijn veel zieken, al dan niet met corona als oorzaak. Ook zitten enkele
docenten in quarantaine. Hierdoor ontstaat lesuitval.
We proberen lessen zoveel mogelijk op te laten vangen door collega’s, maar helaas is dit niet altijd
mogelijk. Waar mogelijk is een docent online, via Teams, wel bereikbaar. Het kan dan gebeuren dat
een klas in een enkel geval geen enkele les heeft. Wij vragen hiervoor uw begrip.
Toetsweek
Gisteren is de toetsweek voor de examenklassen begonnen. Kan uw kind niet naar school komen
door ziekte of quarantaine, geeft u dit dan alstublieft zo spoedig mogelijk aan ons door. Leerlingen
die correct worden afgemeld mogen zodra zij beter zijn de gemiste toets(en) alsnog inhalen. Ze
kunnen dan bij de afdelingsleider een briefje halen waarmee ze naar hun docent gaan om een
afspraak voor het inhalen te maken. Deze regel geldt voor mavo, havo en vwo. Mavo- en
havoleerlingen gaan naar de heer Stoppelenburg, vwo-leerlingen gaan naar mevrouw Van Doorn.
Activiteiten
De komende weken staan er diverse activiteiten gepland voor de leerlingen. Op dit moment mogen
wij deze gewoon door laten gaan. Als de regels vanuit de overheid veranderen, dan kan het zijn dat
een activiteit alsnog geannuleerd worden. Wij stellen u hiervan dan uiteraard op de hoogte.
In februari staat er, onder voorbehoud, een tafeltjesavond gepland. Wij wachten de persconferentie
van volgende week af alvorens wij hierover een besluit nemen.
Tafeltennistafels
Dinsdagochtend in alle vroegte zijn er op het schoolplein twee tafeltennistafels neergezet voor de
leerlingen. De benodigde batjes en balletjes kunnen de leerlingen lenen bij de receptie. Ze geven dan
hun schoolpasje af. Dit krijgen ze terug als ze de spullen weer inleveren. Uiteraard mogen leerlingen
ook hun eigen batje en balletje meenemen naar school.
TV-uitzending Pointer
Zondagavond jl. zond KRO-NCRV een aflevering van het programma Pointer uit. Onderwerp van deze
uitzending was online shaming.
Voor de vakantie hebben de leerlingen van mavo 1, 2 en 3 een hele week les gehad over
mediawijsheid, waarbij ook dit onderwerp aan bod kwam. U heeft hier in de nieuwsbrief van
december al over kunnen lezen.
We hebben ook een bijdrage mogen leveren aan dit tv-programma omdat het Walburg College het
belangrijk vindt om aandacht te besteden aan mediawijsheid.
De uitzending kunt u terugkijken via deze link: https://pointer.kro-ncrv.nl/lessen-in-online-shaming.

Faalangst: B.O.F. Beter omgaan met Faalangst, een training op school
Het is mogelijk voor faalangstige leerlingen in de onderbouw om een BOF- training (Beter Omgaan
met Faalangst) te volgen. Deze training start in februari en bestaat uit 10 bijeenkomsten met vooraf
een informatiemiddag voor ouders/verzorgers.
Het doel van de training is:
- Bewustwording van eigen functioneren
- Het leren omgaan met spanning en spannende situaties
- Leren toepassen van de buikademhaling en ontspanningsoefeningen
- Het leren aangeven van eigen grenzen en voor jezelf opkomen
- Realistische en positieve gedachten leren inzetten i.p.v. negatieve gedachten
- Het eigen gedrag en gedachten beter leren sturen.
Aanmelden voor het programma gaat via de mentor. Na aanmelding zal er een intakegesprek
plaatsvinden. De training vindt plaats op dinsdag middag van 15.00 tot 16.00 uur. De startdatum
wordt op een later moment bekend gemaakt. De kosten voor deze training zijn 80 euro per leerling.
Zijn er leerlingen in de bovenbouw die last hebben van faalangst of examenvrees, mogen zij (via hun
mentor) contact opnemen met mevrouw Davies om een afspraak te maken.
Zij ontvangen eventueel tips en oefeningen (mini-cursus).
Als u vragen hebt kunt u ons altijd mailen via info@walburgcollege.nl. Wij zullen u dan zo spoedig
mogelijk antwoorden.
Met vriendelijke groet,
namens de schoolleiding
A.K. van Doorn lic.MEd
Directeur
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Het Walburg College wil met aantrekkelijk en uitdagend kwaliteitsonderwijs in een veilig en open
leerklimaat met betrokken personeel, leerlingen en ouders, sturing geven aan een optimale
talentontwikkeling als voorbereiding op een vervolg in de moderne maatschappij.

