
 

NIEUWSBRIEF  vrijdag 14 oktober 2022 
 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
Opening en open dag Campus Hatfield.  
Samen met het Pieter Zeeman college en de bibliotheek vormen we ‘Campus 
Hatfield’. Gisteren is de campus officieel geopend met genodigden. Ter ere van de 
opening heeft er een symposium over ‘gelijke kansen’ en de rol die lezen daarin kan 
hebben, plaatsgevonden. Het was een inspirerende dag voor ons.  
 
Veel mensen zijn benieuwd hoe de scholen en de vernieuwde bibliotheek eruitzien. 
Daarom organiseren we vandaag een algemene open dag. In de bibliotheek worden 
de hele dag activiteiten georganiseerd. Op de scholen kan iedereen die 
geïnteresseerd is een kijkje komen nemen tussen 16.00 en 20.00 uur. Ken je 
mensen die benieuwd zijn naar ons nieuwe gebouw? Iedereen is vandaag van harte 

welkom om een kijkje te komen nemen      !  
 
Corona. 
Helaas lopen de besmettingen landelijk weer op. Op dit moment vraagt de 
overheid, naast de basismaatregelen, vooral extra aandacht voor kwetsbare 
doelgroepen. Dit betekent dat er binnen onze school nog niets verandert in onze 
algemene werkwijze. Wel blijft het erg belangrijk om een zelftest te doen bij 
klachten. Alle leerlingen krijgen daarom vandaag 2 testen mee naar huis. Als deze 
op zijn, vraag dan gerust om nieuwe aan de leerkracht. Bij een negatieve uitslag zijn 
kinderen welkom op school. Ik wil jullie vragen een positieve uitslag met de 
leerkracht of mijzelf te delen. Op die manier kunnen we andere ouders informeren 
over de besmetting en kunnen zij hun kinderen extra in de gaten houden. Op deze 
manier zorgen we er samen voor dat het aantal besmettingen zo laag mogelijk blijft. 
Alvast bedankt voor jullie medewerking.  
 
Met vriendelijke groet, 
Maartje de Viet.  

 
____________________________________________________________________ 
 
SCHOOLFRUIT: 
Het schoolfruit voor komende week is: waspeen, peer en appel. 
 
___________________________________________________________________ 
 
 



 

 
 
 
SCHOOLFOTOGRAAF:  
Vrijdag 21 oktober komt de schoolfotograaf.  
’s Ochtends om 08:30 uur is er een moment om  
met buitenschoolse broertjes en/of zusjes samen  
op de foto te gaan. 
 
Trek je mooiste kleren aan en  
zet je grootste glimlach op! 
 

 

OP DE KALENDER:   

Woensdag 19 oktober:    studiedag, leerlingen vrij 
Vrijdag 21 oktober:     schoolfotograaf 
Maandag 24 t/m vrijdag 28 oktober: herfstvakantie 
Woensdag 2 november:    herfstcrea 
Vrijdag 11 november:    schoolontbijt 
 
 

 


