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Nieuwsbrief augustus 2020  
 
Beste leerling, ouder/verzorger, 
 
Nog drie nachtjes slapen en dan start de school weer. Daar verlangen we allemaal naar en 
het is weer fijn om alle leerlingen en het personeel te zien. Grote vraag is natuurlijk hoe de 
school gaat starten. Daar hebben we verschillende scenario’s voor. Lastig hierbij is natuurlijk 
dat wij niet kunnen voorspellen hoe de situatie zich gaat ontwikkelen, maar we kunnen wel 
met zoveel mogelijk elementen rekening houden. Zo wordt sterk ingezet op het verbeteren 
van het online onderwijs. Natuurlijk gaan we uit van ‘gewoon’ les in de klas, maar in de 
praktijk zullen er situaties voorkomen, dat er les op afstand gegeven gaat/moet worden. De 
leerlingen krijgen daar verdere informatie over van hun mentor en we houden iedereen zo 
goed als mogelijk is op de hoogte via de nieuwsbrieven. We kunnen alleen de school goed 
laten draaien als iedereen zich inzet en houdt aan de afspraken. Dat vraagt ook flexibiliteit, 
zeker in de komende maanden.  
 
Ik wens iedereen een mooi en vooral gezond schooljaar toe. 
 

 
Met vriendelijke groet, 
Peter Wind 
directeur Wolfert Lyceum 
 
Corona maatregelen 

 Was regelmatig je handen. 
 Bij elk lokaal staat handgel. Gebruik dat ook. 
 Houdt anderhalve meter afstand als leerling met elke volwassene in het gebouw. 
 Respecteer dat docenten achter een scherm plaatsnemen. In elk lokaal is op het 

bureau van de docent zo’n scherm geplaatst. 
 Wil je een mondkapje dragen, doe dat dan gerust. 

 
Ventilatie in de school 
We zijn in de gelukkige omstandigheid dat we een goed ventilatiesysteem hebben. Dat 
betekent geen recirculatiesysteem en voldoende luchtverversing. Het systeem in de 
nieuwbouw is net opgeleverd en men is bezig de installatie in het oude gebouw en 
nieuwbouw zo gunstig mogelijk op elkaar af te stemmen. Dit betekent dat de komende 
maanden veel gemeten en bijgesteld wordt. Om een optimaal resultaat te bereiken, laten we 
alle deuren van de lokalen open. Vanuit de gemeente kwam het bericht dat de sporthal aan 
De Zijde ook voldoet aan alle normen. 
 
Quarantaine, ziek/beter melden 
Ben je op vakantie geweest naar het buitenland? Lees dan op deze website van de 
rijksoverheid of quarantaine nodig is en communiceer hierover met onze receptie. 
Basisregel is als je in een oranje gebied geweest bent dan moet je 10 dagen in thuis 
quarantaine. 
 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/reizen-en-op-vakantie-gaan/in-thuisquarantaine-bij-aankomst-in-nederland#:~:text=De%20regels%20tijdens%20quarantaine,andere%20locatie%20in%20Nederland%20gaan.
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/reizen-en-op-vakantie-gaan/in-thuisquarantaine-bij-aankomst-in-nederland#:~:text=De%20regels%20tijdens%20quarantaine,andere%20locatie%20in%20Nederland%20gaan.
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Ben je ziek? In deze tijden van corona is het uiteraard heel belangrijk om bij klachten thuis te 
blijven. Wanneer je wegens ziekte niet op school kan komen, dan bellen je ouders/ 
verzorgers de receptie tussen 7.30 - 8.15 uur het telefoonnummer 010 - 3 401 440.  
 
Tijdens dit gesprek zijn de volgende gegevens nodig:  
 klas, naam van de mentor en reden van het verzuim 
 inschatting hoe lang het verzuim gaat duren en eventuele zaken die blijven liggen door 

afwezigheid en later moeten worden opgepakt (bijvoorbeeld inhalen toetsen, inleveren 
werkstukken, etc.).  

 
Om de absentieregistratie goed te laten verlopen is het noodzakelijk dat uw zoon/dochter na 
het herstel beter gemeld wordt. Dit kan telefonisch, per e-mail (receptiewl@wolfert.nl), via 
het betermeldingsformulier op de site of persoonlijk door uw zoon/dochter bij de receptie. 
 
Start nieuwe schooljaar  
De nieuwe brugklassers worden op dinsdag 1 september om 10.00 uur ontvangen en gaan 
dan met hun mentor aan de slag. Alle andere leerjaren worden om 11.00 uur verwacht. In 
Zermelo staat het lokaal waar de leerlingen verwacht worden. De brugklassers worden in de 
aula ontvangen en gaan mee met hun mentor.  
 
Enquête Neuro Habits 
Komende week wordt er een enquête gehouden onder leerlingen door bureau Neuro Habits. 
Doel van de enquête is leerlingen bevragen waar de behoeftes liggen met betrekking tot 
online lessen. De school past met deze informatie de scholing van de docenten op dit vlak 
aan om zo de online lessen te versterken. 
  
Rooster 2020-2021 
Het rooster is zaterdag vanaf 12:00 uur voor iedereen zichtbaar in Zermelo. 
 
Ouderavonden 
In het jaarprogramma staan al een aantal avonden voor ouders/verzorgers gepland. Wij 
gaan het zo organiseren dat u als ouder/verzorger contact heeft met de school en mentor, 
maar dat dit contact wel coronaproof is. De ouders van de diverse leerjaren worden hiervoor 
via de mail geïnformeerd door de desbetreffende teamleider.  
 
Gymkleding 
Intersport Doesburg was vorig jaar onze leverancier voor de gymkleding. Helaas gingen zij 
in mei 2020 failliet. Gelukkig heeft het bedrijf een doorstart kunnen maken. Ze zijn nu echter 
wel gevestigd in Rotterdam op de Noordmolenstraat 16. Let op: de sportkleding is vanaf 
maandag 7 september uitsluitend in de winkel verkrijgbaar, er zijn geen reserveringen 
mogelijk per mail en/of telefonisch.  
 
De openingstijden vanaf maandag 7 september zijn: 
maandag t/m donderdag van 10.00 tot 18.00 uur 
vrijdag van 10.00 tot 21.00 uur 
zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur 
Alle gymkleding van school is op voorraad. Een setje (broek, shirt bedrukt en sokken van het 
merk Nike) is verkrijgbaar voor 45 euro. Het is ook mogelijk om alleen een shirt te kopen, 
mocht dat bijvoorbeeld te klein geworden zijn.  
 
We zijn coulant bij de start van het schooljaar i.v.m. de verplichte gymkleding. Pas vanaf 
donderdag 1 oktober moeten alle leerlingen in gymkleding van het Wolfert Lyceum de lessen 
lichamelijke opvoeding volgen. Tot die tijd mogen zij ook in andere gymkleding komen.  

mailto:receptiewl@wolfert.nl
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Boeken 
In dit schooljaar krijgen alle leerlingen de boeken in de zomervakantie naar 
het huisadres opgestuurd, ook naleveringen. Controleer ze thuis goed en 
informeer Van Dijk Educatie in geval van schade en/of vermissing binnen 
twee weken (klantenservice Van Dijk, telefoon 088 - 203 03 03 of via 
vandijk.nl). Neem de tijd om je boeken te kaften, zodat ze netjes blijven… 
Tip: schrijf met potlood je naam en klas aan de binnenzijde.  

Aanvullende leermiddelenlijst 
Alle aanvullende leermiddelen kun je HIER vinden. Uiteraard ben je 
niet verplicht deze artikelen te kopen bij Van Dijk Educatie (je kunt 
bijvoorbeeld ook terecht bij Bol.com, marktplaats, plaatselijke 
boekhandel, enz.).  
 
Gegevens controleren in Magister 
Wilt u s.v.p. in Magister controleren of telefoonnummers, mailadressen, enzovoorts juist 
zijn? Wijzigingen kunt u heel eenvoudig doorgeven via onze website, klik HIER.  
 
Toestemmingsverklaring AVG 
Ook wij ontkomen niet aan de bureaucratie van de AVG verklaringen. Deze werden de 
afgelopen jaren op papier ingevuld. Nu is het mogelijk om dit via Magister in te vullen. De 
ouder/verzorger/leerling boven de 16 jaar krijgt daarover apart bericht bij de start van het 
schooljaar. 
 
Inhaalprogramma’s Corona 
Vorig schooljaar zijn er online lessen geweest van maart t/m juni en rond mei is er een 
combinatie geweest van online en fysieke lessen. Dit alles heeft bij sommige leerlingen ertoe 
geresulteerd dat er bij enkele vakken achterstanden zijn. Op donderdagmiddag wordt een 
programma aangeboden door de Studiekring om die achterstanden in te halen. De overheid 
geeft hiervoor subsidie. Als het uw kind betreft, wordt u hierover later geïnformeerd. 
 
Inhalen herkansingen schooljaar 2019-2020 
Vorig schooljaar hebben de leerlingen uit de voorexamenklassen de reguliere PTA toetsen 
gemaakt. Helaas is het niet meer gelukt om de herkansingen te plannen. De herkansingen 
voor de PTA toetsen van 2019-2020 worden gepland tussen 30 november en 9 december. 
Hiermee geven we de leerlingen de ruimte om in de eerste lesperiode extra kennis op te 
doen, bijvoorbeeld in de daltonuren. Over het inschrijfproces voor de herkansingen 
ontvangen de leerlingen op korte termijn een e-mail. 
 
Brugklaskamp coronaproof 
Het brugklaskamp is een belangrijk onderdeel van het wenproces aan de middelbare school. 
We zijn daarom ook zeer verheugd dat dit kamp coronaproof georganiseerd kan worden. Op 
de ouderavond op dinsdag 8 september volgt alle informatie.  
 
Geboren 
De heer Azaroiali (LO) is in de vakantie de trotse vader 
geworden van een dochter: Maysa.  
 
  

https://www.vandijk.nl/
https://www.vandijk.nl/
https://www.vandijk.nl/webshop/composePackage/selectPackage?institute=50813383
https://www.wolfert.nl/lyceum/contact/formulieren/
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Jaaragenda 
De eerste lesweken van dit schooljaar zien er als volgt uit: 
 
WEEK 36 

 Maandag 31 augustus: opstarten docenten, alle leerlingen vrij. 
 Dinsdag 1 september: brugklas 10.00 - 12.00 uur op school, klas 2 en hoger:  

11.00 - 12.00 uur op school.  
 Woensdag 2 september: eerste schooldag volgens rooster voor alle klassen. 
 Donderdag 3 september: klas 2 t/m 6 les volgens rooster, klas 1 ICT dag + 

toneelstuk (rooster volgt). 
 Vrijdag 4 september: les volgens rooster voor alle klassen. 

 
WEEK 37 

 Maandag 7 september: les volgens rooster voor alle klassen, ouderavond brugklas 
(1V3, 1V1 en 1HV4). 

 Dinsdag 8 september: les volgens rooster voor alle klassen, schoolfotograaf, 
ouderavond brugklas (1HV1, 1HV2, 1HV3 en 1V2). 

 Woensdag 9 september: les volgens rooster voor alle klassen, ouderavond 2 havo. 
 Donderdag 10 september: les volgens rooster voor alle klassen, ouderavond 2 vwo 

en 2HV (gecombineerde HV klas), klas 1 toneelstuk (rooster volgt). 

 
WEEK 38 

 Activiteitenweek: volgens rooster. 
 Brugklaskamp (maandag 14 t/m donderdag 17 september, vrijdag 18 september vrij). 

 
TIP: kijk wekelijks in de jaaragenda op de website, zodat je niks mist! 
 
 

 
*** EINDE *** 


