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Geachte ouders/verzorgers, beste leerlingen,

Vanaf 31 mei mogen alle scholen voor voortgezet onderwijs weer volledig open. Op maandag 7 juni
moeten de scholen voor voortgezet speciaal onderwijs ook weer volledig open zijn.
Wij hebben de periode van 31 mei tot en met 7 juni gebruikt om naar de volledige opening toe te
werken. Dit betekent dat wij ook het leerlingenvervoer geregeld hebben. Het zal  in de beginfase vast
niet zo soepel lopen, maar wij hopen dat alles weer snel normaal zal verlopen.
De school beschikt over sneltesten. Als blijkt dat u kind verkouden is krijgt hij/ zij een sneltest mee
naar huis. Kunt u dan ervoor zorgen dat hij of zij getest wordt? Wij rekenen op uw medewerking.
Alleen zo houden we Corona buiten de school.



Verder kunt u in deze nieuwsbrief lezen op welke dagen de examens en  de
sportdagen plaatsvinden. Ook gaan wij op een gepaste wijze de leerlingen die
een certificaat hebben behaald en gaan uitstromen uitzwaaien.

2. Schooltijden

3. Sportdagen
Door de versoepeling van een aantal Corona maatregelen zijn we als Orion College Noord in staat om
op de valreep van het eind van het schooljaar toch nog een aantal leuke sportdagen te organiseren
voor onze leerlingen.
Voor alle dagen geldt dat sport, speelplezier en sportiviteit centraal staan.

Hier volgt een overzicht van de komende  dagen:

1. Dinsdag 2 juni 2021  Voetbal EK VSO
Met 15 leerlingen gaan we op het Friendship Sport Centrum ( Only friends) tegen andere speciale
scholen uit het voortgezet onderwijs voetballen.
In teams van 6-8 leerlingen zal er op een half voetbalveld gevoetbald worden.

2. Donderdag 25 juni 2021  Schoolreisje Linnaeushof
Met alle structuurgroepen(SOB1, SMB2, SBB3) gaan we op donderdag 25 juni naar de
grootste speeltuin van Europa, Linnaeushof.
Voor meer info kijk op https://www.linnaeushof.nl/

3. Maandag 28 juni 2021   Sportdag Up Events

Op maandag 28 jun vertrekken naar de sportfaciliteit van de organisatie
Up-Events.
Daar worden voor de onderbouw, middenbouw, bovenbouw en de beide OZA
groepen,  4 activiteiten  georganiseerd.
Lasergamen, Archery Tag, Bamboe toren bouwen en Bubbelvoetbal.
voor meer info kijk op :

https://upevents.nl/teambuilding-activiteiten/actieve-outdoor-activiteiten/

De brief voor de ouders over de sportdag
Deze brief heeft u kind vandaag ontvangen link

https://www.linnaeushof.nl/
https://upevents.nl/teambuilding-activiteiten/actieve-outdoor-activiteiten/
https://docs.google.com/document/d/1lyQxQYrMMTVxdlsB8mPIm7_32baTYl3wBYNSXnhC4gc/edit?usp=sharing


4. Algemene maatregelen Covid-19
Wij blijven de hygiëne maatregelen handhaven. Dit betekent: handen wassen,
het ophouden van een mond en neuskap. Wat erbij komt is dat we zelftesten
gaan geven aan de leerlingen. Bij klachten moet alsnog bij de GGD getest worden.
Belangrijk is verder dat als uw kind verkoudheid klachten heeft moet hij/ of zij thuisblijven

5. Hybride onderwijs
Omdat de school weer volledig open is zullen we stoppen met hybride onderwijs. Verder zullen wij bij
verzuim zonder bericht dit doorgeven aan de leerplicht. Mochten er toch redenen zijn om uw kind
thuis te houden overleg dit dan met de directeur, want dit kan alleen met medeweten en instemming
van de leerplicht.

6. Vervoer
De school heeft al contact opgenomen met het leerlingenvervoer. De leerlingen die met
leerlingenvervoer naar school komen, worden op de dagen dat ze op school worden verwacht
opgehaald. Vanwege veel wisselingen en drukte, vragen we begrip voor onvoorziene
omstandigheden.

7. Chromebooks
De leerlingen die een chromebook thuis hebben moeten dat op school inleveren.

8. Schooltijden
We houden vanaf 7 juni de normale schooltijden aan. 8.30-14.30
In de ochtend lopen de leerlingen direct door naar de eigen groep.

9. Examen
Ook dit schooljaar vinden de examens plaats. Het betreft de praktijk examen,en ROC leerlingen
De eerste ronde KPC schoonmaak onder leiding van Willem heeft plaatsgevonden en alle 4 leerlingen
zijn geslaagd met heel goede resultaten..
KPC schoonmaak van juf Maja vindt plaats op: 09-06-2021
KPC horeca en keukenvaardigheden deze vinden plaats op 25-06 en 29-06
Horeca bakkerij 05-07-2021
KPC winkel theorie  heeft 22-06-2021
IVIO examen hebben reeds plaatsgevonden dat was op 18-05 en 20 -05-2021
Praktijkexamen  met een erkend diploma. doit vindt plaats op : Do 3 juni 2021 en op 7 juni 2021

Onze leerlingen zijn ondanks de lockdown goed voorbereid dus wij verwachten dat er zij het examen
succesvol zullen afronden.

10. Afscheidsavond
Ook dit schooljaar zullen we een grote groep leerlingen uitzwaaien.
U krijgt tijdig de uitnodiging van de juf of meester van uw kind

11. Enquête
Er wordt wederom een enquête uitgezet onder de ouders. Wij stellen het erg op prijs als u deze voor
ons invult. Ook aan de leerlingen wordt gevraagd een enquête in te vullen. Dit wordt in de klas
gedaan in spelvorm. We gebruiken de resultaten om de kwaliteit van ons onderwijs te verhogen.

12. Vakanties
Junivakantie:            zaterdag 12 juni t/m zondag 20 juni 2021
Zomervakantie:       zaterdag 10 juli t/m zondag 22 aug 2021
Herfstvakantie:        zaterdag 16 okt t/m zondag 24 okt 2021



Kerstvakantie:          zaterdag 25 dec t/m zondag 9 jan 2022
Voorjaarsvakantie:  zaterdag 19 feb t/m zondag 27 feb 2022
Meivakantie:            zaterdag 23 apr t/m zondag 8 mei 2022
Junivakantie:            dinsdag 14 juni t/m zondag 19 juni 2022
Zomervakantie:       zat 16 juli t/m zondag 28 aug 2022



13. Beeldsamenvatting Coronaregels


