Nieuwsbrief augustus 2020, editie 1 schooljaar 2020-2021
Beste ouders en leerlingen,
Op 17 juli begon de zomervakantie, een welverdiende vakantie na een schooljaar die de
geschiedenisboeken ingaat als het jaar van het coronavirus, je handen kapot wassen,
niezen in je ellenboog, 1,5 meter afstand, het nieuwe normaal, maar ook van thuisonderwijs
en het jaar waarin leerlingen geen eindexamen deden. Zes lange zomerweken die
eindeloos lijken te duren…zeeën van tijd….om even niet op de klok te hoeven kijken, lekker
te sporten, te lezen, nieuwe dingen te zien en ontdekken en met elkaar te genieten.
We hopen dat jullie een fijne vakantie hadden en dat jullie hebben kunnen genieten, ook
al was de vakantie misschien anders dan die eerst was gepland. Misschien bleven jullie
thuis, gingen jullie in Nederland op vakantie of gingen jullie toch de grens over en misschien
zijn jullie verhuisd naar Zutphen of omstreken. Hoe dan ook, je kon op vele manieren de
vakantie doorbrengen en genieten van de prachtige zomerdagen en hopelijk is iedereen
weer helemaal opgeladen voor het nieuwe schooljaar en bleven jullie (en jullie dierbaren)
gezond.
Zes weken vakantie zijn natuurlijk heel veel en zeker met de zonnige weken die we
mochten beleven. Toch vliegt de tijd voorbij en starten we bijna weer het nieuwe
schooljaar op. Nog een paar dagen en dan start het team op maandag 31 augustus het
schooljaar en zien we de leerlingen op woensdag 2 september op de locatie waar zij hun
lessen gaan volgen. Pas dan is school weer echt school….wij wensen jullie allemaal alvast
veel plezier en succes.
Wij hebben er weer zin in en wij hopen jullie ook! Roos Willemsen, directeur

➢ Eerste schoolweek brugklassers
Naast de informatie over de start van het schooljaar, sturen wij deze week op de
ouderwetse manier een ansichtkaart naar alle brugklassers. We gaan ervan uit dat
iedereen onze post ontvangt (de kaart wordt donderdag verzonden), maar postbezorging
is mensenwerk en daarom staat hieronder, voor de zekerheid, de informatie van die kaart.
Beste Kompaan brugklasser, Bijna is het zover…de zomervakantie is dan echt voorbij en
begin je op het Kompaan College. Je wordt woensdag 2 september om 09.00 uur op
school verwacht voor de introductie. Vergeet niet een etui, je device en een lunchpakket
mee te nemen. Wij hebben er enorm zin in, jij ook? Tot volgende week! Groeten, je coach.
De introductiedagen staan in het teken van kennismaken met de klas, met de coaches,
met docenten, medewerkers, met het gebouw, met SOM en het rooster. Meer informatie
hierover versturen wij woensdag 26 augustus per mail.
➢ Eerste schoolweek leerjaar 2 tot en met 4
Omdat elk leerjaar de eerste schoolweek een ander programma heeft, kiezen wij ervoor
om alleen de starttijd van woensdag 2 september hieronder te vermelden. Specifieke
informatie wordt woensdag 26 augustus per mail verzonden.
Locatie Wijnhofstraat – 2 september 2020
Leerjaar 2 - 09.15 uur
Leerjaar 3 – 09.30 uur
Leerjaar 4 – 13.00 uur
Locatie Isendoornstraat – 2 september 2020
Leerjaar 2 – 09.00 uur
Locatie Vorden – 2 september 2020
Alle leerjaren 09.00 uur
➢ Veilig naar school
‘Wij zijn wel klaar met het virus, maar het virus is niet klaar met ons’, dit zijn de woorden van
minister president Rutte. Helaas hebben we nog steeds met het coronavirus te maken en
moeten wij de gestelde maatregelen in acht nemen. Dit houdt in dat onze
schoolgebouwen op de locaties aan de Wijnhofstraat en in Vorden gecontroleerd worden
met betrekking tot de luchtcirculatie en zullen de ramen in de lokalen en gebouwen
openstaan.
Voor wat betreft de maatregelen voor leerlingen die les volgen op onze locatie aan de
Isendoornstraat kunnen wij melden dat deze ‘meegaan’ in de maatregelen die het Eligant
Lyceum en Het Stedelijk doorvoeren, dit omdat zij allen 1 gebouw delen. Over wat deze
maatregelen precies inhouden, wordt nog het één en ander afgestemd. Informatie
hierover volgt later deze week per mail. We willen jullie er wel op attenderen dat voor alle
gebouwen wij de adviezen opvolgen vanuit het RIVM en de VO Raad.

Daarnaast blijven de standaard afspraken
gelden; leerlingen desinfecteren bij binnenkomst
hun handen, wassen zeer regelmatig hun
handen, hoesten en niezen in hun ellenboog, en
blijven thuis bij klachten en zich laten testen. Ook
willen wij leerlingen nadrukkelijk verzoeken om 1,5
meter afstand de houden van de docenten en
medewerkers, voor leerlingen onderling is dit niet
nodig. Zo houden we het veilig voor iedereen
binnen school.
We hebben geen mondkapjesplicht, maar wanneer leerlingen of medewerkers zich veiliger
voelen bij het dragen hiervan dan is dat geen probleem en uiteraard toegestaan. Lessen
worden gegeven volgens het lesrooster met complete klassen en volledige bezetting van
docenten.
➢ Reminder: ophalen devices The Rent Company voor brugklassers
Bestelde u een device bij The Rent Company, dan kan uw zoon of dochter donderdag 27
augustus (leerlingen die lessen volgen in Zutphen) of vrijdag 28 augustus (leerlingen die
lessen volgen in Vorden) op school zijn/haar device ophalen. Er is dan nog geen les.
Leerlingen krijgen op deze dag ook hulp bij het installeren van het device. De devices van
de leerlingen die niet aanwezig (kunnen) zijn, worden in de kluis van school bewaard en
kunnen tijdens de introductiedagen worden opgehaald.
Klas

Datum + tijd

Locatie ophalen + instructie*

MXL1a

27 augustus 2020 / 10.00 uur

Wijnhofstraat 1 te Zutphen

MXL1b

27 augustus 2020 / 10.30 uur

Wijnhofstraat 1 te Zutphen

B1a

27 augustus 2020 / 11.00 uur

Wijnhofstraat 1 te Zutphen

B1b

27 augustus 2020 / 11.30 uur

Wijnhofstraat 1 te Zutphen

K1a

27 augustus 2020 / 12.00 uur

Wijnhofstraat 1 te Zutphen

K1b

27 augustus 2020 / 12.30 uur

Wijnhofstraat 1 te Zutphen

K1c

27 augustus 2020 / 13.00 uur

Wijnhofstraat 1 te Zutphen

*Via Rent Company ontvingen ouders/verzorgers van mavo-XL leerlingen in Zutphen de melding dat zij het
device aan de Isendoornstraat op konden halen. Dit is niet juist en via The Rent Company ontvangen zij een
bericht dat zij op de Wijnhofstraat worden verwacht.

Klas

Datum + tijd

Locatie ophalen + instructie

VB1a

28 augustus 2020 / 10.00 uur

Het Hoge 41 te Vorden

VBK1b

28 augustus 2020 / 10.30 uur

Het Hoge 41 te Vorden

VK1c

28 augustus 2020 / 11.00 uur

Het Hoge 41 te Vorden

VKM1d

28 augustus 2020 / 11.30 uur

Het Hoge 41 te Vorden

➢ Kennismakingsavonden
In de vorige nieuwsbrief stonden de data van de kennismakingsavonden vermeld. De
schoolleiding heeft op basis van het advies van de VO raad en de gestelde RIVM
maatregelen besloten om deze avonden niet fysiek door te laten gaan. Op deze avond
ontvangen ouders/verzorgers een link naar een filmpje met daarin alle informatie.
Ouders/verzorgers worden dus niet uitgenodigd om op school te komen.

