Geachte ouder, verzorger, beste leerling,
Dit is de laatste weekmail van dit jaar. Volgende week krijgt u van ons een nieuwsbrief met
verslaglegging van de activiteiten van de afgelopen weken en een blik op het nieuwe jaar.
Corona
We zijn erg blij dat het aantal coronabesmettingen deze week niet opnieuw explosief is gestegen. We
merken dat het gebruik van een zelftest een aanzienlijk lagere drempel is dan een afspraak bij de
GGD.
Het is fijn dat leerlingen hun verantwoordelijkheid nemen, het zekere voor het onzekere nemen en
testen voor ze naar school komen. Dank daarvoor.
Kerstvakantie
Anders dan het basisonderwijs blijven wij gewoon open tot en met 24 december. De kerstvakantie
voor de leerlingen start op 24 december om 12.15 uur. In de ochtend wordt er gewoon nog les
gegeven. Het is dan ook een verplichte schooldag. Om 12.15 uur staat er buiten iets lekkers op hen te
wachten.
Kerstcadeautje van de ouderraad
De ouderraad heeft voor alle leerlingen een kerstcadeautje gekocht. In deze tijd waarin
zo weinig kan is het leuk als er toch een extraatje is. Het cadeautje wordt volgende
week aan de leerlingen meegegeven. Wij bedanken de ouderraad heel hartelijk voor
deze attentie.
Ouderspreekavonden
Na de vakantie, in week 2, zijn de oudergesprekken voor de niet-examenklassen. Docenten nodigen
ouders hier zelf voor uit. Alle oudergesprekken vinden online of telefonisch plaats.
In een enkel geval neemt een mentor al eerder contact op.
Planbestand toetsen bovenbouw
Deze week hebben de bovenbouwleerlingen een nieuwe link gekregen voor het planbestand toetsen.
Het blijkt niet mogelijk om deze link op een telefoon te openen. Wat wel werkt is de link plakken in
de browser. Dan is het bestand gewoon te lezen.
Dezelfde planbestanden worden ook op de website gezet, onder het tabblad ‘leerlingen’.
Vertrek afdelingsleider
Met ingang van 1 januari 2022 is de heer Scheffers, afdelingsleider van de bovenbouw havo/vwo,
niet langer werkzaam op het Walburg College. Hij heeft een baan elders aanvaard. Alle ouders en
leerlingen van zijn team zijn hierover al geïnformeerd. De vacature voor zijn functie worden spoedig
verwacht.
Op naar de laatste week vóór de kerstvakantie, waarna de leerlingen van een welverdiende vakantie
kunnen genieten.
Met vriendelijke groet,
namens de schoolleiding
A.K. van Doorn lic.MEd

