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Carnaval staat weer voor de deur en het wordt prachtig weer, dus hul je in je meest kleurrijke
outfit, zet die hoed en/of bril op en trek erop uit. Of ga tijdens je vakantie lekker genieten van
de prachtige natuur, trek je wandelschoenen aan en verwonder je in de bossen over het
geknisper van gevallen bladeren, eikels op de grond en ook de kastanjes liggen weer voor het
oprapen. Wat voor leuks je ook gaat doen deze vakantie, wij wensen iedereen een heerlijke
ontspannen en gezellig week toe!

Agenda

Vorderingen Time-IN lokaal

28 februari t/m
6 maart

Carnavalsvakantie

7 maart

Studiedag – leerlingen vrij

7 en 8 maart

Aanmelden groep 8
leerlingen

10 en 11 maart

Pop up store

28 maart

Start SE-week

1 april

Einde periode 1

Week 14

leerlingvergaderingen

Week 15

Ouderavonden

15 april

Goede vrijdag

18 april

2e paasdag

25 april

Start mei vakantie

In de vorige nieuwsbrief hebben we verteld
over de start van het Time-IN lokaal.
Inmiddels zijn we een tijdje bezig en begint
het steeds meer vorm te krijgen. De nieuwe
meubels zijn gearriveerd en zoals jullie op de
foto kunnen zien ziet het er prachtig huiselijk
uit!
In het intern zorgteam wordt besproken voor
welke leerlingen de ruimte helpend zou
kunnen zijn. Dit gebeurt in overleg met de
betreffende leerling en ouders. Steeds meer
leerlingen maken gebruik van de ruimte. Dit
kan zijn om verschillende redenen, zoals
concentratie, boosheid, verdriet of
spanningen. Sommige leerlingen komen er
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om rustig te werken, anderen hebben het
nodig om hun hart te luchten.
In de afgelopen periode hebben we ontdekt
dat het naast een plek om tot rust te komen,
het ook een ruimte is voor een check-in en
check-out. We spreken dan ’s ochtends voor
de les de bijzonderheden van de dag door en
na afloop van de lessen sluiten we de dag
weer af. Dit kan voor leerlingen fijn zijn om te
weten wat ze van de dag kunnen verwachten
en we kunnen hulp inschakelen indien nodig.
We houden jullie op de hoogte over de
voortgang van het Time-IN lokaal!

Anti-pestcoördinator

Mag ik me even voorstellen:
Mijn naam is Ingrid van IJzendoorn. Sommige
van jullie kennen mij als zorgcoördinator van
onze school. Naast zorgcoördinator, ben ik
ook anti-pest coördinator.
Zoals op alle scholen, wordt er helaas bij ons
op school ook wel eens gepest. We willen dit
natuurlijk tot een minimum beperken. We
werken hier preventief aan binnen de
mentorlessen en de vak-lessen. Hier proberen
we de onderlinge sfeer en het begrip naar
elkaar te bevorderen. Als het dan toch
voorkomt, kom ik, als anti-pest coördinator, in
beeld.
Signalen van pesten nemen we altijd heel
serieus. Als het voorkomt, gebruiken we het
anti-pestprotocol als leidraad. Dit is te vinden
op de site van onze school. In dit protocol
staat uitgelegd wat het verschil is tussen
plagen en pesten, op wat voor manieren er
zoal gepest wordt, welke rollen er bestaan bij
pesten en welke aanpak wij hanteren.
Daarnaast staat het stappenplan beschreven
wat we volgen na een melding van pesten.
Belangrijk is dat het pesten altijd gemeld
wordt op school zodat we er mee aan de slag
kunnen. Daar hebben we jullie als ouders ook
bij nodig! Op deze manier proberen we het
pesten écht tot een minimum te beperken.
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Pop up store
Onze leerlingen uit klas 4 zijn voor het vak
Ondernemen druk bezig met de 5e editie van
de VHC Pop Up Store.
Deze is geopend op 10 en 11 maart in de
Hoofdpoort in Kaatsheuvel. U bent van harte
welkom om een kijkje te komen nemen.

Open dagen MBO
Eindelijk mogen de MBO’s weer bezocht gaan
worden. Onderstaand een overzicht met open
dagen. Vaak wordt er gevraagd om je vooraf
aan te melden als je wilt gaan kijken. Zorg
ervoor dat je je voor 1 april hebt
ingeschreven, dan ben je meestal verzekerd
van een plekje!

de Rooi Pannen
Koning Willem I College
de Leijgraaf
ROC Tilburg
Yuverta den Bosch
Yuverta Tilburg

donderdag 10 maart 2022
woensdag 16 maart 2022
woensdag 16 maart 2022
donderdag 17 maart 2022
woensdag 23 maart 2022
donderdag 24 maart 2022

Informatie
Informatie
Informatie
Informatie
Informatie
Informatie
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