Beste update-abonnees,
Corona grijpt hard en snel om zich heen, ook in onze omgeving. We krijgen dagelijks

meerdere verontrustende berichten van teamleden, leerlingen en ouders/verzorgers dat zij
of hun naasten zijn besmet met het virus en/of in quarantaine moeten omdat zij in contact
zijn geweest met een besmet persoon.

Dit raakt ons allen. Dit raakt ons onderwijs.
We doen er alles aan wat binnen ons kunnen ligt om juist te handelen, in verbinding te

blijven met teamleden en leerlingen in quarantaine en tegelijkertijd ons onderwijsproces aan
te passen aan de consequenties van bovenstaande berichten.
En dat vinden we niet gemakkelijk.

Momenteel gelden er voor het voortgezet onderwijs, naast de algemeen geldende

hygiënemaatregelen, geen specifieke coronamaatregelen. Vanaf 25 september is het dragen

van een mondneusmasker niet meer verplicht in de school en/of tijdens onderwijsactiviteiten
en mag ook de anderhalvemeterregel in de school en/of tijdens onderwijsactiviteiten

losgelaten worden. Uiteraard staat het eenieder vrij wel een mondneusmasker te dragen en
afstand te houden.

De door het kabinet op 12 november aangekondigde algemene maatregel dat alle

huisgenoten bij een besmetting in quarantaine moeten, ongeacht of ze gevaccineerd zijn of
niet, gaat met ingang van vandaag – 19 november – in. De nieuwste beslisboom is op het
moment van schrijven nog in de maak. Zodra deze wordt gepubliceerd delen we ‘m met
jullie.

Deze nieuwe algemene maatregel zal een flinke impact op het verzuim van zowel leerlingen
als teamleden hebben en dus ook op in inrichting en uitvoering van ons onderwijs(proces).

Deze nieuwe situatie zorgt voor langere afwezigheid en ook voor meer en voor vaker pas op
het laatste moment gemaakte roosterwijzigingen. Inmiddels heeft er een aantal lessen online
plaats moeten vinden en hebben leerlingen in sommige gevallen te maken met meer

keuzewerktijd. Dat maakt ook dat het des te belangrijker is om altijd een device (laptop) en

oortjes mee te nemen naar school om voorbereid te zijn op niet vooraf aankondigde lesuitval
en/of online lessen.

Over het hybride en/of online aanbieden en volgen van lessen maakten we als team

afspraken. Omdat het hier veelal om maatwerk gaat, worden deze maatwerkafspraken door
Irma en/of de coach met iedere besmette of afwezige leerling besproken en aangepast aan
de behoefte van zowel het team als de leerling.

We willen jullie met klem vragen ons (via onze verzuimcoördinator Irma de Bruine,

idebruine@pj.nl) te allen tijde op de hoogte te stellen van besmettingen en/of quarantaine

binnen het gezin. Ook raden we iedereen aan om regelmatig – ’s ochtens voor schooltijd een zelftest te doen. Deze zijn gratis af te halen bij de balie.

De school speelt geen actieve rol meer in het inlichten van eventuele betrokkenen en/of

nauwe contacten omdat de GGD hierover rechtstreeks met de geteste persoon communiceert
en niet meer met de school. We willen jullie vragen hier zorgvuldig mee om te gaan en bij
een besmetting nauwe contacten zo spoedig mogelijk te informeren.

We lieten jullie al weten dat we de komende tijd zo weinig mogelijk (groepen) externen in

onze school willen ontvangen. Het betekent ook dat we kritisch kijken of we de verschillende
op stapel staande onderwijsactiviteiten - denk bijvoorbeeld aan excursies, bijeenkomsten,

15-minutengesprekken en de (voorbereidingen op de) Communityweek -veilig, verantwoord
en in de lijn van het overheidsbeleid kunnen organiseren.
Communityweek

En toch zijn we gestart met de voorbereidingen op de naderende Communityweek.
Volgens jarenlange !K-traditie staat de week voor de kerstvakantie en de week voor de
zomervakantie in het teken van Community-activiteiten. We gaan dan met elkaar, voor
elkaar en voor anderen aan de slag met allerlei betekenisvolle opdrachten – ook in

samenwerking met verschillende bedrijven en instellingen uit de omgeving. Voor leerjaar 3
staat deze week ook in het teken van loopbaanoriëntatie, profielkeuze en stage. En zo’n
week sluiten we traditiegetrouw af met een feestelijk kerstgala of een toffe barbecue.

Helaas kunnen we – gezien de huidige corona omstandigheden - de Communityweek in de
oorspronkelijke vorm niet aanbieden. Daarom kozen we er net als vorig jaar voor om de

Communityweek om te denken naar een TalentweekXXL. Een beetje anders, net zo leuk en
verantwoord binnen de huidige richtlijnen en maatregelen m.b.t. corona.
TalentweekXXL

In de laatste week voor de kerstvakantie – van maandag 20 tot en met donderdag 23

december staat heel !mpulse Kollum in het teken van de TalentweekXXL. Een week boordevol
leuke, leerzame, creatieve, betekenisvolle, interessante en originele, workshops die worden
aangeboden door teamleden, een enkele externe professional én leerlingen!

Waarbij geldt dat we ons houden aan geldende coronamaatregelen en werken via het
principe van traceerbaarheid – we weten wie waar is op welke moment en met wie.

Tijdens deze TalentweekXXL ga jij aan de slag met het ontdekken en ontwikkelen van jouw
talenten, kun jij je interesses verbreden & verdiepen, je oriënteren op je profielkeuze, je

voorbereiden op je naderende toetsen en doe jij dingen waar jij blij van wordt of die helpend
zijn.

In de Kringen wordt komende week volop aandacht besteed aan de TalentweekXXL. Wil jij
een toffe workshop aanbieden? Leuk. Doen! Geef het aan bij je coach.

Planning periode 2

In de planning hieronder delen we de highlights van periode 2. In rood de wijzigingen ten
opzichte van vorige week. De volledig jaarplanning 2021/2022 is inzichtelijk via onze
website

We wensen jullie een fijn weekend. Pas goed op jezelf en elkaar & blijf gezond.
Groet,
Namens het team van !mpulse Kollum,
Bea Kroeze

Periode 2 !mpulse Kollum 2021-2022 – wijzigingen voorbehouden
Week

Info

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

Periode 2

45

Toetsweek

Toetsweek

Scholenmarkt

nov

Setting lj1&2

Setting lj1&2

uur

8-12

34T,456HV

34T,456HV

4T vanaf 10.45

Setting-

Teamochtend

10.10 uur

tot 12:30

presentatie

leerlingen vrij

Johannes

(m.u.v. 4T)

Bogermanstraat
46

Doemiddag

nov

Voorlichtings-

15-19

13.00-15.30
avond

19.00-21.00
47

Voortgangs-

Doemiddag

Voortgangs-

nov

periode 1

Voorlichtings-

periode 1

22-26

bespreking

Leerlingen vrij
na 12.05 uur

13.00-15.30
avond

19.00-21.00

Excursie world

bespreking

Leerlingen tot
12.30 uur vrij

press photo
4HV

48

Afname

Ouder-

– 3 dec

3HV

coach-

29 nov

CITO-VAS

leerling-

Vakwerktijd
vervalt

Sinterklaas-

viering in de
Kringen

gesprekken

14.10 – 16.05

49

6–10
dec

50

Doemiddag

dec

Voorlichtings-

13–17

13.00 – 15.30
avond

19.00 – 21.00
51

20-24
dec

Community
/TalentXXL

Community/
TalentXXL

Community/

Community/

Community/

Online

Stage

Kerstgala

TalentXXL

ouderavond

TalentXXL

TalentXXL

Teamdag

Leerlingen vrij

leerjaar 3

profielkeuze
en LOB
52

Kerstvakantie

27-31
dec

1

Kerstvakantie

3-7 jan

2

Teamdag

10-14

Doemiddag

Leerlingen vrij

jan

13.00 – 15.30

Voorlichtings-

Toetsweek

Toetsweek

34T, 456HV

34T, 456HV

avond

19.00 – 21.00
3

17-21
jan

Setting lj1&2:
Frysk &
Kunst

Profileringsweek 3HV

Techniek &
Natuur

Toetsweek 34T,

Toetsweek

Toetsweek

Toetsweek

Toetsweek

Setting lj1&2/

Setting

Setting lj1&2/

Setting lj1&2/

Setting lj1&2/

456HV/

Profileringsweek 3HV

34T, 456HV/
lj1&2/

Profileringsweek 3HV

34T, 456HV/
Profileringsweek 3HV

34T, 456HV/
Profileringsweek 3HV

4

24-28
jan

5

31 jan –
4 feb

Open dag

18.30 – 21.00
Herkansing
P1 en P2

34T, 456HV/
Profileringsweek 3HV

