
 
Beste leerlingen en ouders/verzorgers, 
 
Corona @Campus Kollum 
Coronabesmetting 
Ook afgelopen week hadden we te maken met een Coronabesmetting binnen de Campus 
Kollum. Gelukkig is de besmette !mpulse Kollum collega preventief en op tijd in quarantaine 
gegaan en niet in haar besmette periode op school geweest. Daarmee lijkt de besmetting 
geen verdere gevolgen te hebben voor leerlingen en medewerkers van de Campus Kollum.  
 
Jullie weten inmiddels dat we bij een coronabesmetting strikt werken volgens het geldende 
protocol en jullie te allen tijde informeren over geconstateerde besmettingen en de 
mogelijke gevolgen daarvan. 
 
Corona-gerelateerde klachten, testen en informeren 
We willen je met klem vragen thuis te blijven als je corona-gerelateerde klachten hebt, je te 
laten testen en dit ook te melden bij onze verzuimcoördinator Irma de Bruine 
(idbruine@pj.nl). Dat helpt ons adequaat te kunnen handelen bij (mogelijke) besmettingen. 
 
Gewenst gedrag 
We kunnen – vanuit onze verantwoordelijkheid en de zorg voor elkaar - niet vaak genoeg het 
belang van de geldende corona-maatregelen onder jullie aandacht brengen. We besteden bij 
binnenkomst in de Campus Kollum en in iedere les aandacht aan deze maatregelen en 
sturen op het dragen van een mondkapje.  
 
We blijven jullie vragen ook thuis in gesprek te gaan over het belang van het gewenste 
gedrag. We zetten e.e.a. hieronder daarom toch nog maar een keer op een rijtje. Immers, 
alleen samen kunnen we Corona onder controle krijgen.  
 
Voor ons allen – binnen de Campus Kollum - geldt dat: 
à medewerkers en leerlingen 1,5 meter afstand van elkaar houden. Dit geldt ook voor 

medewerkers onderling.  
à We onze handen meerdere keren per dag goed wassen; tenminste 20 seconden per keer 

en onze handen regelmatig desinfecteren. 
à we geen handen schudden, we hoesten en niezen in onze elleboog en we niet met onze 

handen aan ons gezicht zitten. 
à we ons mondkapje - op de juiste manier - dragen wanneer we door de Campus lopen. 
à we thuisblijven wanneer we Corona-gerelateerde klachten hebben en ons dan laten 

testen.  
 

 
 
 
 
 



 
 
Hoofdluis @!K 
Er is hoofdluis geconstateerd bij leerlingen van !mpulse Kollum. We willen jullie vragen 
j(ulli)e (zoon of dochter) thuis grondig te inspecteren. Als jullie hoofdluis aantreffen, willen 
jullie dan meteen passende maatregelen nemen en de coach informeren? 
 
Setting K&C en M&M  
Wat hebben we 7 dagen lang genoten van onze leerlingen van leerjaar 1 en 2 tijdens de 
Setting ‘de kunstzinnige raket’! Met natuurlijk als klap op de vuurpijl de spectaculaire 
lancering van alle raketten en kunstwerken afgelopen dinsdag. Jammer genoeg konden we 
ouders/verzorgers en andere belangstellenden niet live mee laten genieten. Daarom lieten 
we al onze leerlingen en een professionele cameraman zowel het proces als de 
eindproducten op film vastleggen. We delen deze beelden binnenkort met jullie. Ook via ons 
Instagramaccount deelden we al prachtige plaatjes en filmpjes! Volg jij ons al op Insta? 
 
!K in het nieuws 
Regelmatig verschijnen er publicaties in de (regionale) media over !mpulse Kollum. We delen 
via deze update graag de links met jullie. 
Aan onze naderende Doemiddagen (op 11 en 19 november) wordt volop aandacht besteed in 
de Kollumer Courant. Oh en check dan ook meteen het toffe bericht over ‘onze’ 
kinderburgermeerster Marije. Op RTVNOF staat een mooi artikel met prachtige plaatjes over 
het lanceren van de raketten en de kunstwerken in de afgelopen Settingweek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Schoolfotograaf @!K 
Op donderdag 29 oktober zijn al onze leerlingen door de schoolfotograaf op de gevoelige 
plaat vastgelegd. Zowel op de pasfoto als op de groepsfoto. Uiteraard geheel corona-proof en 
ook AVG-proof – daar we een vaststellingsovereenkomst hebben met desbetreffende 
schoolfotograaf. Leerlingen en ouders/verzorgers krijgen de mogelijkheid de foto’s via de 
fotograaf te bestellen.  In de loop van de komende week ontvangen jullie hierover een e-mail 
van de fotograaf (Dikken en Hulsinga). De bestelde foto’s worden t.z.t. op school bezorgd en 
aan leerlingen meegegeven.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teamdag 9 november 
Volgens de CAO-VO is iedere school verplicht een aantal teamdagen te organiseren waarop 
het team de mogelijkheid wordt geboden aan de slag gaat met de professionele 
(school)ontwikkeling. Zo’n dag staat er op 9 november voor het team van !K gepland. 
Leerlingen zijn op deze dag vrij. 
 
Evaluatie toetsweek door leerlingen en team 
Van 20 tot en met 28 oktober vond de toetsweek plaats voor leerjaar 3 t/m 6. We zijn benieuwd 
wat je vond van de organisatie. Wat ging goed, wat kon er beter?  
 



 
 
We hebben daarom een korte evaluatie gemaakt. Het zou ons allen erg helpen als je 5 minuten 
de tijd neemt om hem in te vullen. Jullie input nemen we mee in de evaluatie met het team die 
komende dinsdagmiddag gepland staat. Dit alles ter optimalisatie van de organisatie van de 
volgende toetsweek. 
Via onderstaande link kom je bij de evaluatie: 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ciRc1RVmBkyteiEkT7sSME4QXgpysk
ZEpXSM6sWAkd1UMDZJRDQyVTNVV0k2MU9LWTAzQ1dCNjdNRy4u 
 
Dankjewel alvast! 
 
Zet het in je agenda 
We zetten alle speciale activiteiten voor de komende tijd overzichtelijk voor jullie in het schema 
hieronder. Noteer je ze in je agenda?! 
 

Vrijdag 6 november Inhaal P1 
Maandag 9 november Teamdag – leerlingen vrij 
Woensdag 11 november Doemiddag groep 8 
Dinsdag 17 november Leerlingbespreking – leerlingen vrij 
Donderdag 19 november Doemiddag groep 8 
Maandag 23 november Leerling-ouder-coachgesprekken online 
Donderdag 26 november Sportdag leerjaar 1  
Woensdag 2 december Online voorlichting groep 8 
Donderdag 3 december Sportdag leerjaar 2 
Vrijdag 4 december Sinterklaasviering in Kring 
Maandag 14 december t/m vrijdag 18 december Communityweek/talentweek XXL  
Zaterdag 19 december tot met dinsdag 5 januari Kerstvakantie 
Maandag 4 januari Teamdag – leerlingen vrij 

 
Fijn weekend, pas goed op jezelf en elkaar & blijf gezond! 
 
Groet van Bea Kroeze namens team !mpulse Kollum  
 
 
 
 
 


