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Het Open Huis van zaterdag 29 januari was, ondanks alle
maatregelen, een groot succes.

Omikron en lesuitval
Als school zijn we heel blij dat we niet langer hele klassen naar
huis hoeven te sturen bij drie of meer besmettingen per klas.
Helaas gaat het virus nu wel flink rond onder collega’s en
leerlingen. Dat betekent dat er wel lessen uitvallen en dat er ook
leerlingen zijn die de lessen niet bij kunnen wonen. We willen
onze leerlingen op het hart drukken om, ook als er lessen
uitvallen, zelfstandig door te gaan met leren. Leerdoelen en
planningen zijn te vinden in SOM. Zo kunnen leerlingen ook
doorwerken wanneer de lessen uitvallen of wanneer ze zelf in
quarantaine zitten (uiteraard alleen als de leerling niet te ziek is
om te leren).
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Voortgangsgesprekken
Binnenkort staat de twee ronde voortgangsgesprekken op het programma. Met het
verplaatsen van de toetsweek hebben we besloten om een extra week toe te voegen waarin
gesprekken met leerlingen, ouders en mentor kunnen worden gevoerd.
Het doel van deze ronde gesprekken is om de voortgang van het onderwijsleerproces van
uw kind te bespreken. Worden de in september gestelde doelen gerealiseerd? Zo niet, welke
aanpassingen moeten er worden gedaan, zodat deze doelen alsnog worden behaald?
Daarnaast is het goed om, in deze hectische periode, het welbevinden van uw kind te
bespreken met alle betrokkenen. Het is wederom de bedoeling dat uw kind de leiding neemt
tijdens het gesprek.
De gesprekken kunnen (overdag) worden ingepland in de periode van maandag 7 februari
t/m vrijdag 4 maart. Op woensdag 16 februari, dinsdag 1 maart en woensdag 2 maart is de
school geopend voor gesprekken die alleen in de avond kunnen worden ingepland.
De mentor zal binnenkort contact met u opnemen voor het inplannen van een
voortgangsgesprek.
Inhalen toetsen toetsweek 2
Op donderdag 20 januari hebben wij jullie geïnformeerd over het organiseren van een
inhaalprogramma voor leerlingen en klassen die, in de afgelopen toetsweek, een of
meerdere toetsen niet hebben kunnen maken vanwege de huidige omstandigheden.
Er wordt een rooster gemaakt voor deze inhaalmomenten tijdens doeweek 3 (14 t/m 18
februari). Uiterlijk donderdag 10 februari kunnen leerlingen in Zermelo het rooster voor deze
week bekijken. Daarnaast is het handig dat leerlingen hun SOMtoday-berichten blijven
bekijken voor verdere berichtgeving over dit onderwerp.
Met dit bericht willen we nogmaals benadrukken dat er genoeg gelegenheid zal zijn om
eventuele gemiste toetsen in te halen.

Vooraankondiging thema-avond
De ouderraad en coördinator sociale veiligheid willen u graag uitnodigen voor een themaavond op donderdagavond 3 maart. Het onderwerp is: "Omgaan met stress. Hoe kun je als
ouder helpen?"
Veel leerlingen ervaren stress. Dit kan bijvoorbeeld komen door de druk rondom schoolwerk
en/of toetsen of door de continue veranderingen vanwege corona. Deze avond willen we
stilstaan bij het onderwerp stress en kijken hoe u hierbij als ouder/verzorger kunt aansluiten
en begeleiden.
Daarnaast willen we ook stilstaan bij wat wij vanuit school kunnen bieden en welke
aanspreekpunten u daarvoor heeft. Ook zal er een moment zijn waarin de ouderraad kan
vertellen wie zij zijn en wat zij doen.
We hopen dat u erbij kan zijn. Zoals het nu lijkt kunt u zowel fysiek (beperkt aantal plekken)
als online meedoen. Er zal nog een uitnodiging worden verstuurd met specifieke informatie
en de mogelijkheid om u in te schrijven. We hopen u dan te mogen ontmoeten.
Met vriendelijke groet,
De ouderraad
Coördinator sociale veiligheid (Ilone Wierenga)
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Het goede doel van schooljaar 2021-2022
Zet een Stap tegen kanker
Wat is ‘Zet een stap tegen kanker’?
Zet een stap tegen kanker is een 24-uursestafette in wandelvorm ten
bate van stichtingen in Zwolle die gerelateerd zijn aan kanker. Momenteel is er nog contact
met een aantal stichtingen. Wij houden u via het Capellen Nieuws hiervan op de hoogte. De
start is op zaterdagmiddag 21 mei om 14.00 uur en de loop eindigt op zondagmiddag 22 mei
om 14.00 uur. Er is een klein parcours afgezet waar gewandeld wordt, de locatie volgt
later. Ieder team moet gedurende de loop minimaal één persoon op het parcours hebben. De
estafette is laagdrempelig, iedereen kan eraan meedoen. Het gaat niet om de afstand, maar
om 24 uur stilstaan (wandelen) bij onze medemens die het moeilijk heeft.
Wij gaan als Van der Capellen sg zeker meedoen. Het is een evenement voor leerlingen,
ouders en personeel. Om een goed schema te kunnen maken, hebben wij 15 mensen per
team nodig. U kunt zich dan ook opgeven om hieraan mee te doen. Inschrijfgeld: €10,- per
persoon. Dit bedrag gaat naar de goede doelen.
Kraskaartenactie
De leerlingen van klas 1 krijgen in week 6 een kraskaart mee naar huis. Op deze kaart staan
voetstappen met een bedrag eronder. Het is de bedoeling dat uw kind aan familie en
vrienden vraagt om ons Team Capellen hierdoor te sponsoren. Er wordt een vakje open
gekrast en het bedrag eronder wordt dan contant betaald aan uw kind. Het laagste bedrag is
€0.50 en het hoogste bedrag is €3.00. Natuurlijk mogen er meerdere vakjes open gekrast
worden.
Zijn alle vakjes open, dan is er €50.00 opgehaald.
Onze school vindt dat we ‘samen’ mooie dingen kunnen bereiken. Dit evenement willen we
dan ook samen met personeel, ouders en leerlingen gestalte geven. Bent u als ouder (of als
leerling) ook enthousiast geworden? In het volgende Capellen Nieuws staat een
aanmeldlink.
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Agenda t/m 11 maart
Vrijdag 28 januari
Zaterdag 29 januari
Dinsdag 1 februari
Woensdag 2 februari
Vrijdag 4 februari
Maandag 7 februari
Dinsdag 8 februari
Woensdag 9 februari
Donderdag 10 februari
Maandag 14 t/m
vrijdag 18 februari
Dinsdag 15 februari
Woensdag 16 februari
Maandag 21 t/m
vrijdag 25 februari
Maandag 28 februari
Donderdag 3 maart
Dinsdag 8 maart
Woensdag 9 maart
Vrijdag 11 maart

Publicatie Capellen Nieuws nr. 5
Open Huis, 8.50 – 14.00 uur
Presentaties profielwerkstukken, 5H
Openlesmiddag voor groep 7 en 8, 14.30 – 16.00 uur
Herkansen toetsweek 1, klas 4, 5 en 6, vanaf 13.00 uur
Voorlichting profielkeuze 3AT 3HT, aanvang 19.00 uur
Voorlichting profielkeuze 3H, aanvang 19.00 uur
Presentaties profielwerkstukken, 6A
Extra voorlichtingsavond ouders groep 8, aanvang 19.00 uur
Inhaaltoetsen toetsweek 2
Doeweek 3 met verschillende activiteiten
Beroepenavond 4H, 4A, aanvang 19.00 uur
Vakkeuze-avond 2M, aanvang 19.30 uur, online
Voorjaarsvakantie 2022
Vakkeuze 3M(T), aanvang 19.30 uur
Thema-avond met jaarvergadering ouderraad, aanvang 19.00 uur
MR vergadering, aanvang 19.30 uur
Beroepenavond 4H en 4A
Publicatie Capellen Nieuws nr. 5
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