
 
 
 
Beste leerlingen en ouders/verzorgers, 
 
En voor je het weet zit de tweede week van het schooljaar 2021-2022 er alweer op, zijn de 
eerste echte lessen een feit en lijkt het alsof het nooit anders is geweest op !mpulse Kollum. 
 

 
 
Goh, wat heerlijk om het schooljaar met z’n allen op school zó te kunnen starten. We 
merken dat de introductieweek ons flink veel positieve energie heeft gegeven. We voelen ons 
weer thuis op school en de (werk)sfeer is heel fijn; we hebben zin in het schooljaar met z’n 
allen. En dat is goed om te voelen, te horen en te zien!  
 
Corona 
Helaas zijn er in de eerste week van het schooljaar twee van onze leerlingen besmet geraakt 
met corona. De desbetreffende klas is op advies van de GGD en volgens de beslisboom VO in 
thuisquarantaine gegaan. Gisteren ontvingen we het bericht dat ook een leerling van het 
Lauwers College besmet is. Ook de klas van die leerling is in quarantaine gegaan. 
 
Hier schrikken we flink van. We hebben met deze leerlingen en hun ouders/verzorgers te 
doen. We realiseren ons eens te meer hoe kwetsbaar we zijn in de school. En we moeten er 
niet aan denken dat er nog meer leerlingen besmet raken - en we de school moeten sluiten. 
 
We kunnen – vanuit onze verantwoordelijkheid en de zorg voor elkaar – dan ook niet vaak 
genoeg het belang van de geldende corona-maatregelen onder jullie aandacht brengen.  
 
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 en daarmee de school voor onze 
leerlingen openhouden. 
 
 



 
 
Algemeen geldende afspraken binnen de Campus Kollum  
à Tussen medewerkers en leerlingen wordt 1,5 meter afstand gehouden. 
à Tussen medewerkers onderling wordt 1,5 meter afstand gehouden. 
à We wassen of desinfecteren onze handen meerdere keren per dag en in ieder geval bij 

binnenkomst van de Campus.  
à We schudden geen handen. 
à We hoesten en niezen in onze elleboog en we zitten niet met onze handen aan ons 

gezicht. 
à We vragen medewerkers en leerlingen die niet volledig gevaccineerd zijn zich 2 x per 

week zelf te testen. Deze tests zijn verkrijgbaar bij de conciërges.  
à Wanneer we door de school lopen, dragen we een mondkapje. 
à Bij mogelijke klachten hanteren we de 'beslisboom 12+ thuisbijven of naar werk/school'. 
à Bij klachten neem je altijd contact op met onze verzuimcoördinator Irma de Bruine 

(idebruine@pj.nl). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mondkapjesplicht 
In de gebouwen van onze school geldt een mondkapjesplicht. We verwachten van elkaar dat 
we een eigen mondkapje dragen wanneer we ons door de ruimtes bewegen. De afgelopen 
dagen deelden we meer dan 500 mondkapjes uit aan leerlingen die aangaven geen 
mondkapje bij zich te hebben.  
 
Ook vanuit het duurzaamheidsprincipe verstrekken we met ingang van maandag 6 
september geen gratis mondkapjes meer. Ben jij je mondkapje onverhoopt vergeten, dan 
kun je een mondkapje voor 50 eurocent kopen bij de ingang van de Campus. Vergeet jij je 
mondkapje herhaaldelijk – op te zetten, dan gaan we met jou en je ouders/verzorgers in 
gesprek over de betekenis en de consequenties daarvan.  
 
Corona-gerelateerde klachten, testen en informeren 
We blijven 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 
(idebruine@pj.nl). Dat helpt ons adequaat te kunnen handelen bij (mogelijke) besmettingen. 



 
Schoolfotograaf @!K 
Op donderdag 9 september worden al onze leerlingen door de schoolfotograaf op de gevoelige 
plaat vastgelegd. Er worden zowel pasfoto’s als groepsfoto’s gemaakt. Uiteraard geheel 
corona-proof en ook AVG-proof – we hebben een vaststellingsovereenkomst met de 
desbetreffende schoolfotograaf gesloten. Leerlingen en ouders/verzorgers krijgen de 
mogelijkheid de foto’s via de fotograaf te bestellen. In de loop van september ontvangen jullie 
hierover een e-mail. De bestelde foto’s worden t.z.t. op school bezorgd en aan leerlingen 
meegegeven.  
 
Van en naar de Johannes Bogermanstraat 
Zo nu en dan zullen we ons tussen 2 lessen in moeten verplaatsen van de locatie aan de 
Johannes Bogermanstraat naar de Campus of vice versa. We maakten daarvoor de volgende 
afspraak: je bent altijd op tijd in de volgende les. Dat betekent dat je een minuut of 5 eerder 
uit de voorafgaande les mag vertrekken - altijd in overleg met je docent.  
 
Jaarplanning 
Onze concept jaarplanning plaatsten we op onze website. Vooral om jullie inzicht te geven in 
de opbouw van ons schooljaar en de vakantieregeling. Deze jaarplanning is en blijft natuurlijk 
aan veranderingen onderhevig. In deze wekelijkse update delen we de meest recente versie 
van onze planning voor de komende periode met jullie. Op die manier zijn jullie altijd up to 
date! De planning voor periode 1 staat op de volgende pagina. 
 
Ouderaccounts Itslearning 
Alle ouders/verzorgers hebben ook toegang tot onze elektronische leeromgeving Itslearning. 
Op die manier kan er indien gewenst ook thuis aandacht worden besteed aan de planning van 
alle vakken. Alle ouders/verzorgers die nog nooit hebben ingelogd, dat zijn dus met name 
alle nieuwe ouders/verzorgers, krijgen volgende week een e-mail vanuit Itslearning met hun 
inloggegevens. 
 
We wensen jullie een goed weekend! 
Pas goed op jezelf en elkaar & blijf gezond. 
 
Groet, 
Namens het team van !mpulse Kollum, 
Bea Kroeze 
 
 
 
 
 
 



 
 

Periode 1 !mpulse Kollum 2021-2022 – wijzigingen voorbehouden 
Week Info maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

Periode  1 
34 Periode 0 

Introductie 
 

Teamdag 
Leerlingen 
vrij 

Teamdag 
Leerlingen 
vrij 

Teamochtend 
Start 
schooljaar 
12.30  

Introductie Introductie 

35 Start 
periode 1 
 

Introductie Introductie Start 
basisrooster 

  

36  
 
 

    Schoolfoto’s 
 
 

 

37  
 
 

     

38 Afname 
Cito/VAS0 
Leerjaar1 

     

39 (Afname 
Cito/VAS0 
Leerjaar1) 

  Excursie  
Den Haag  
4hv 

Teammiddag 
Leerlingen om 
13.20 uur vrij 

 

40  
 
 

  Excursie  
Den Haag  
5hv/6v 

  

41  
 

   Excursie  
Den Haag  
3t&4t 

TalentdagXXL 
 
 

42  Herfstvakantie 
43  

 
Teamdag  
Leerlingen 
vrij 

    

44 Toetsweek 
bovenbouw 
Setting lj 12 
LO & M&N  
Profilerings
week 3HV: 
economie & 
cultuur 

Toetsweek 
34T,456HV 
Setting lj1&2 
Profilerings-
week 3HV 

Toetsweek 
34T,456HV 
Setting lj1&2 
Profilerings-
week 3HV 

Toetsweek  
34T, 456HV 
Setting lj1&2 
Profilerings-
week 3HV 

Toetsweek  
34T, 456HV 
Setting lj1&2 
Profilerings-
week 3HV 

Toetsweek  
34T, 456HV 
Setting lj1&2 
Profilerings-
week 3HV 


