NOP 3
NIEUWSBRIEF OUDERS

PERIODE 3

PERIODE 3
De derde periode op school is achter de rug. Een
hectische tijd, die zich kenmerkte door een nieuwe
lockdown en veel online-lessen. Het thuisonderwijs
was zwaar, maar de leerlingen verdienen een dikke
pluim voor hun aanwezigheid en inzet tijdens deze
lessen. Ook een pluim voor de mensen die in de
tussentijd ons gebouw zowel binnen als buiten
voorzien hebben van onze nieuwe huisstijl. Voor nu,
op naar een succesvolle afsluiting van dit schooljaar.

COVID-19
Voor de zomervakantie 2020 waren we nog
optimistisch over het afschalen van de maatregelen,
helaas waren we genoodzaakt deze vanaf september
weer aan te scherpen. Er zijn nog steeds looproutes in
de school, mondkapjes in de gangen en de kantine zijn
verplicht en we geven les in A en B groepen. Toch is
het fijn, onze leerlingen weer fysiek les te mogen
geven, ook al is het in kleinere groepen. We kunnen
niet wachten tot alles weer “normaal” is!

NIEUWE DOCENT E&O
Hoihoi! Ik ben Seyda Ipekcioglu (ook wel bekend als
mevrouw Ipek) en ben docente Economie &
Ondernemen. Ik geef sinds het begin van dit
schooljaar les aan leerjaar 1 en 2. Toen ik pas begon
met werken kreeg ik een heel warm welkom.
Collega’s gaven mij meteen het gevoel dat ik erbij
hoorde. Dit ervaar ik ook met mijn lieve leerlingen
die, ondanks de huidige omstandigheden, hun best
blijven doen. Dankzij mijn toppers kom ik elke dag
met plezier naar mijn werk!😊

Smart-TECH
Afgelopen periode hebben de Smart-TECH klassen
tijdens de mentoruren gastlessen gehad. De
leerlingen hadden zelf aangegeven over welke
beroepen zij meer informatie wilden en daar zijn veel
leuke gastlessen uit voortgekomen. Daphne Swart
van de IT-Campus organiseerde deze gastlessen. In
deze lessen hebben o.a. een architect, een agent,
een verpleegkundige, een audiovormgever en een
webbeveiliger hun boeiende verhalen uit de praktijk
verteld. Uiteraard was er alle ruimte voor vragen.

GASTLES
Op 15 maart was Idriss Rouchiche gastspreker tijdens
een Smart-TECH les van klas 1gt2. Idriss is bij het
radiostation FunX audiovormgever. Tijdens de les
vertelde hij enthousiast over de inhoud van zijn
werkdag, de artiesten waarmee hij samenwerkt, maar
natuurlijk ook over de passie en de talenten die je
moet hebben voor zijn vak. De leerlingen kregen
online een prachtige presentatie en het lesuur was te
kort voor alle vragen die de leerlingen voor hem
hadden. Idriss namens alle leerlingen, bedankt voor
jouw inspirerende verhaal over het werken bij FunX.

SKILLS
Hallo. Mijn naam is Samira en ik zit in klas 1gt2. Dit is
mijn eerste jaar op het Zuiderpark en heel snel
voelde ik me thuis op deze school. Dit komt ook
omdat ik naast alle vakken als Engels, Nederlands en
Wiskunde per week 2 uur Skills in mijn lesrooster heb
staan. Deze periode heb ik gekozen voor de Skills
“Fashion & Design”. Dit is een hele leuke skills-les
waarin we in een klein groepje allerlei mooie dingen
maken die te maken hebben met kleding.

DE LEERLINGENRAAD
De leerlingenraad is, sinds we op school mogen
komen, gelukkig weer bij elkaar geweest. We hebben
elke maand een vergadering. Zo heeft de
leerlingenraad voor donderdag 8 april een
complimentendag georganiseerd. Verder heeft de
leerlingenraad een succes geboekt omdat er na de
zomervakantie een pinapparaat op school komt, hier
was al jaren om gevraagd. De leerlingen van de raad
zijn tevreden over de nieuwe huisstijl, zij hebben zelf
meegedacht met de ontwikkeling ervan. Het is dus
leuk om te zien dat ideeën echt van de grond komen.

COMPLIMENTENDAG
8 April was het Complimentendag. De leerlingenraad
had leuke posters op de muren geplakt in verband met
deze dag. We hebben onze leerlingen verteld, dat een
compliment geven veel met een ander doet. Het werkt
positief en bemoedigend. Het geeft een gevoel van
warmte en erkenning. Het maakt gelukkiger. Om deze
belangrijke reden deed het Zuiderpark weer mee met
de Complimentendag, een mooie succesvolle dag!

OPDRACHT SMARTTECH
De leerlingen uit 1gt1 en 1gt2 zijn in de laatste week
van de lockdown begonnen met een afval project. Ze
zijn al een aantal weken bezig met: vooronderzoek,
posters maken, ideeën bedenken/uitwerken, en hun
ontwerp tekenen. Uiteindelijk gaan zij hun ideeën
ook echt maken. Hierbij kan gedacht worden aan een
speciale prullenbak om afval te scheiden of juist iets
waardoor het leuker wordt om afval weg te gooien.
Het doel van de lessen is om onze leerlingen meer
bewust te maken over het onderwerp afval en zij
bedenken hoe we er op onze school mee omgaan.

THUISONDERWIJS
Het werken in A en B groepen heeft ons als school de
mogelijkheid gegeven om het fysieke onderwijs weer te
kunnen opstarten. Tegelijkertijd realiseren wij ons dat
dit voor u als ouders /verzorgers een grote
verantwoordelijkheid met zich mee gebracht heeft.
Thuis alles goed organiseren en alle taken als ouder
combineren met thuisonderwijs is zeker niet
gemakkelijk. Ook het contact dat we normaal een
aantal keren per jaar met u hebben tijdens
themabijeenkomsten of ouderavonden missen we. We
hopen u dan ook snel weer te mogen ontmoeten en uw
kind een papieren rapport te mogen overhandigen.

PERIODE TOT DE ZOMER
Het is op dit moment nog niet duidelijk of we na de
meivakantie doorgaan met het lesgeven in A en B
groepen. Ook is er helaas nog onduidelijkheid over
het al dan niet doorgaan van de sportdagen en het
schoolreisje. Voor de leerlingen van leerjaar 4 staat
in ieder geval wel het Centraal Schriftelijk Examen
voor de deur en we wensen ze daar alle succes bij.
Het officiële begin van de zomervakantie is op
maandag 19 juli, maar eerst is er van 3 t/m 16 mei
de meivakantie. Wij wensen u alvast een fijne tijd!

