Daarnaast natuurlijk weer heel wat nieuwtjes
en gebeurtenissen uit de afgelopen weken.
Veel leesplezier!

Onderwijs
Hoe het verder gaat met het onderwijs horen
we op 3 januari. Dan volgt een nieuwe
persconferentie van het kabinet met de
maatregelen die gelden vanaf maandag 10
januari. Het kan zijn (en we hopen dat
natuurlijk) dat we weer gewoon fysiek gaan
lesgeven. Dat gebeurt dan volgens de
lesroosters die bij alle leerlingen bekend zijn
en die in Somtoday staan.
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Voorwoord
Weer heeft het virus ons overvallen.
In de laatste nieuwsbrief lieten we jullie
enkele weken geleden weten dat we de school
zo lang mogelijk open zouden houden.
Onderwijs betekent contact tussen leerling en
docent, elkaar ontmoeten, gezien worden. Dat
is online vele malen moeilijker dan in een
klaslokaal.
Maar afgelopen vrijdag heeft het kabinet
anders besloten. Gelukkig hadden wij deze
week geen lessen gepland en mochten de
(inhaal)schoolexamens gewoon doorgaan.
Daardoor hebben de leerlingen er in de
praktijk niet veel van gemerkt. In deze
nieuwsbrief laten wij jullie o.a. weten hoe we
ons voorbereiden op het nieuwe trimester.

Maar het kan ook zijn dat de lockdown vanaf
10 januari wordt verlengd. Het meest
waarschijnlijke scenario is dan dat we weer
afstandsonderwijs organiseren (met eventueel
fysieke lessen voor examenleerlingen en de
beroepsgerichte lessen van bb3 en kb3). In de
afgelopen week heeft de school zich
voorbereid op deze mogelijkheden.
Draaiboeken en instructies liggen klaar. Maar
hoe we het precies gaan doen, hangt af van de
maatregelen die het kabinet op 3 januari
afkondigt. Daarom zullen we ouders en
leerlingen op 5 januari via Somtoday
informeren over de voortgang.

Projectweek BK-brugklassen
De afgelopen twee schooljaren heeft een
ontwikkelgroep nagedacht over: ‘Hoe en op
welke manier kunnen we het onderwijs voor
de leerlingen van de basis- en
kaderberoepsgerichte leerweg aanpassen en
verbeteren zodat het onderwijs nog beter
aansluit bij de betreffende doelgroep’. Het
onderzoek en de uitwerking van deze vraag

heeft uiteindelijk geleidt tot een vernieuwde
opzet van BK-brugklassen. Met veel
enthousiasme zijn we dit schooljaar met deze
nieuwe inrichting in de basis-kader
dakpanklassen b1a, b1b en b1c gefaseerd
opgestart.
Een van de vernieuwingen is de vervanging
van de proefwerkweek door een projectweek
die we afgelopen vrijdag hebben afgesloten.
We kunnen terugkijken op een topweekje met
leuke en leerzame activiteiten.
Maandag zijn we de week gestart met een
drietal workshops: een workshop ICTvaardigheden, een creatieve workshop en een
workshop sport met het onderdeel
taekwondo. Vanaf de herfstvakantie zijn de
leerlingen bij een aantal vakken bezig geweest
met het thema Duurzaamheid.
Afgelopen dinsdag hebben ze dit project
afgesloten met een campagnefilmpje. Met
verrassend leuke en creatieve scenario’s
hebben ze hun opgedane kennis vastgelegd in
een kort filmpje. Een van de klassen heeft
zelfs een tweedehands kleding winkeltje
opgestart binnen onze school!

De woensdag was een teambuildingsdag. Met
een activiteit in de grotten van Berg en Terblijt
werd vertrouwen in elkaar en elkaar helpen in
moeilijke situaties op de proef gesteld.

Donderdag was een stagedag. De leerlingen
zijn op deze dag een kijkje gaan nemen bij
diverse bedrijven in de omgeving van SittardGeleen, bedoeld als ondersteuning voor hun
toekomstige studie- en beroepskeuzes. En op
vrijdag sluiten de leerlingen de week af met
Archery tag: een soort trefbal met pijl en
boog. Na een instructie ontplooit zich een
fanatieke strijd met mooie voltreffers!

Namens de ontwikkelgroep wil ik iedereen
bedanken die betrokken is bij de ontwikkeling
en de uitwerking van de nieuwe opzet van het
BK-onderwijs en het vormgeven van de
projectweek.

GHC-leesclub
In februari wordt een heuse GHC-leesclub
gelanceerd! De GHC-leesclub is toegankelijk
voor leerlingen uit klas 2 en 3, alle niveaus.
Deelnemers worden de eerste bijeenkomst
getrakteerd op een nieuw verschenen boek
dat tijdens de tweede bijeenkomst wordt
besproken. Dit alles in een toegankelijke
setting in onze mediatheek, mét pizza! De
leesclubbijeenkomsten vinden één keer per
periode plaats. De eerste bijeenkomst is op
woensdag 16 februari 2022 om 16:00 uur.
Deelname aan de GHC-leesclub is inwisselbaar
voor het maken van een leesverslag voor het
vak Nederlands. Leerlingen dienen zich aan te
melden voor deelname bij mevrouw
Bröcheler: t.brocheler@stichtinglvo.nl of bij
mevrouw Vluggen: r.vluggen@stichtinglvo.nl.
Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar!

Dacht u wel te hebben betaald, maar is er
geen mail binnengekomen, controleer dan de
SPAM-map. Zit hier ook geen mail, neem dan
even contact met ons op
(a.stiphout@stichtinglvo.nl).
Heeft u de mail gemist voor de aanvraag van
de CJP-cultuurkaart en zou u toch nog graag
gebruik willen maken van het aanbod: er komt
binnenkort nog een herinneringsmail uw kant
op.

Damesvoetbal

Account Cultuurkaart activeren
In de afgelopen weken is er naar alle ouders
een mail verstuurd voor het aanvragen en
betalen van de CJP-cultuurkaart. In de
komende weken ontvangen de leerlingen,
voor wie betaald is, op hun schoolmail een
activatiecode om hun account te activeren.
We willen u vragen om uw kind hierop te
wijzen. Voor iedere leerling die zijn account
activeert, ontvangen wij als school vijf euro
extra om te besteden aan cultuur. Dit
betekent dat we 15,50 euro per leerling
kunnen besteden aan culturele activiteiten.
Zelfs als corona alle buitenschoolse
cultuurmanifestaties stopt, kunnen we met dit
bedrag op school allerlei activiteiten blijven
organiseren met dit budget.

Zoals al eerder vermeld in de nieuwsbrief
werkt GHC samen met de Rapid ’54 om
dames- en meidenvoetbal te stimuleren. Bij de
meeste voetbalverenigingen kan op het
moment na 17.00 uur niet getraind worden in
verband met de nieuwe Coronamaatregelen.
Om dames met een voetbalhart toch de
mogelijkheid te bieden te blijven trainen in de
vakantieperiode, komt Rapid ’54 met het
volgende aanbod:
Alle dames en meiden van 10 t/m 18 jaar
kunnen vrijblijvend komen trainen (ook als je
nog niet bij een club voetbalt!). Je moet wel
inschrijven, zodat we weten hoeveel meiden er
gaan komen!
Waar: Voetbalterrein Van RKFC Lindenheuvel,
Rozenlaan 1 te Geleen:
Wanneer: Elke woensdag middag van 12.30
tot 14.00 u (van 20 dec. tot 9 jan.)
Hoe schrijf je in?: stuur een mail naar
rapid54@ziggo.nl of bel naar 06-51575467.
Doel is om op laagdrempelige wijze sport- en
bewegingsmogelijkheid te bieden voor elke
meid die al voetbalt of misschien wel wil gaan
voetballen. Dus iedereen is van harte welkom.
Hopelijk zien we jullie in de vakantie!!
Na de vakantie gaan de trainingen op het Veld
van Geleen-Zuid weer verder en is zijn ook alle
meiden van 10 tot 18 jaar van harte welkom
(van 15.00 tot 16.15 uur, omkleden in de
sporthal VMBO).

Aanpassing protocol corona
Bij milde klachten volstaat een zelftest. Is de
zelftest negatief, dan kan men naar school
komen. Is de zelftest positief, dan blijft men
thuis en wordt geadviseerd om een PCR-test
bij de GGD te doen om de besmetting te
bevestigen. De reguliere leerplicht is van
kracht. Dat betekent dat leerlingen zowel het
fysieke onderwijs dat wordt aangeboden als
het aangeboden onderwijs op afstand,
verplicht zijn te volgen.

Leerlingen van (bijna) 18
Scholieren in het voortgezet onderwijs hebben
vanaf hun 18e recht op een tegemoetkoming
van DUO. Als zij daarna gaan doorstuderen
aan mbo, hbo of universiteit, kunnen ze
studiefinanciering krijgen. Een deel van de
scholieren is nog niet bekend met DUO en
weet vaak niet waar ze recht op hebben.
Met de campagne 'Bijna 18' brengt DUO de
pagina duo.nl/bijna18 bij scholieren onder de
aandacht. Op die pagina informeren ze hen
over de tegemoetkoming scholieren. Ook
kunnen ze er lezen waar ze recht op hebben
bij een vervolgopleiding aan mbo, hbo of
universiteit.

Leerlingen van mavo-3 blijken heel goed te
zijn in het gebruiken van moeilijke woorden.
De opdracht in de toets luidde: maak een zin
met het woord “effectief.” Uit de zin blijkt dat
je het woord goed kent en de zin bevat
minimaal tien woorden.
Antwoord van een leerling uit M3a:
Een effectieve manier van opruimen is je
moeder het laten doen; zo is het snel en ook
nog heel goed opgeruimd.
Suggestie voor de volgende toets: maak een
zin met de woorden “emancipatie en
rolpatroon.”

Beste leerlingen en ouders,
Dank voor jullie vertrouwen en
betrokkenheid. Het valt niet altijd
mee in deze dagen. Maar als we met
elkaar blijven werken aan een
geborgen tijd op school met mooie
resultaten dan gaat het ons ook
samen lukken.

Kerstgroeten van Focus-leerlingen
Ben je nog niet echt in de kerstsfeer? Klik
maar eens hier op dit filmpje. De leerlingen
van Focus zingen je toe uit volle borst.

Taal
Mochten er nog mensen zijn die denken dat
het taalbegrip van onze leerlingen te wensen
over laat, dan moeten we dit beeld toch
duidelijk bijstellen.

We wensen jullie allemaal een heel
fijne, ontspannen kerstvakantie toe
en een gelukkig en gezond 2022!

