We hebben onze leerlingen zien genieten van
de leuke activiteiten onder een stralend
zonnetje. Dit moet de opmaat worden tot een
fijn schooljaar waarin we kwalitatief, fysiek
onderwijs gaan verzorgen.

Boekenpakket
Het nieuwe schooljaar is weer begonnen en je
hebt jouw boekenpakket dat je dit schooljaar
nodig hebt van ons gekregen. Enkele
belangrijke punten hebben we voor je op een
rij gezet.
BOEKENPAKKET COMPLEET?
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Voorwoord
De eerste dagen zitten erop. Graffity, dans,
blotevoetenpad, sport, springkussen, het is
maar een kleine greep uit het
introductieprogramma. In deze nieuwsbrief
staan verschillende foto’s die het
enthousiasme in beeld brengen.

Bij het pakket krijg je een uitleverlijst waarop
alle boeken staan die je moet ontvangen.
Door omstandigheden kan het toch mogelijk
zijn dat één boek of meerdere boeken
ontbreken. Deze boeken werden aangekruist
op je lijst en dien je zelf aan te vinken in de its
learning van het GHC boekenfonds. Zodra de
ontbrekende boeken binnen zijn, komen ze
vanzelf jouw kant op. Je hoeft verder dus niets
te doen.

Door je handtekening op de uitleverlijst te
zetten, geef je aan de beschikbare boeken in
goede staat te hebben ontvangen en akkoord
te gaan met het reglement van het
boekenfonds.
Ontdek je na het afhalen van je pakket dat er
toch ernstige schade is aan een boek, meld dit
in de 1e en 2e schoolweek bij mevrouw
Alleleijn of meneer Slegers of per mail:
boekenfonds@ghc.nl. We maken een afspraak
en kijken het boek na voor je. Indien nodig
wordt het boek hersteld en maken we een
aantekening zodat de schade niet op jou
wordt verhaald.

aantal klassen komt dit extra uur aan de start
van het schooljaar erbij; bij de andere klassen
halverwege het schooljaar. Aan de hand van
onze data en de observaties in de klas bepaalt
de docent welke leerlingen in aanmerking
komen voor extra begeleiding tijdens het
vierde lesuur. De overige leerlingen hebben
dan lesvrij. De docent bepaalt ook welk van de
vier lesuren bedoeld is als extra lesuur.

Let op: Vaak staat er op de verpakking van een
boek een licentiecode (die heb je nodig om in
te loggen op de website van de methode!!).
Kijk dus altijd op de verpakking van een boek!
Wij wensen je veel succes dit schooljaar!

Coronabeleid

Extra uren Nederlands en wiskunde
Dit schooljaar staat voor een belangrijk deel in
het teken van het wegwerken van de coronaachterstanden. Bij de leerachterstanden
hebben we geïnventariseerd bij welke vakken,
leerlingen en lagen dit speelt. Voor de vakken
Nederlands en wiskunde hebben we -naast
reguliere maatwerkuren- nog een extra
interventie bedacht. Dit jaar staat in de
klassen 1 t/m 4 (behalve vwo 4) een half jaar
lang één extra uur per week in het rooster
voor Nederlands en wiskunde. Deze klassen
hadden in het verleden vaak drie uur op het
lesrooster staan. Dat zijn er nu vier. Bij een

De GGD heeft het beleid rondom testen en
besmettingen aangepast. Daarover hebben wij
onlangs deze brief ontvangen.

Vacatures
Vorige week hebben wij jullie laten weten dat
er nog één docentenvacature op onze school
moest worden ingevuld. Dat is inmiddels
gebeurd zodat wij nu met een volledig
docentencorps aan het nieuwe schooljaar
kunnen beginnen.

En mocht je er nog over twijfelen, wij hebben
het bewijs: er zit muziek in deze school!

