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Nieuwsbrief  

8 oktober 2020  

 

In deze nieuwsbrief:  

• Wisseling teamleider bovenbouw 

• Nieuwe docenten 

• Cito 

• B-slim 

• Covid19 
 

 

We zijn weer gestart! 

Na een periode thuis, een periode half thuis – half op school en een 
zomervakantie zijn we eindelijk weer met z’n allen in school aan de slag! 
Zowel de medewerkers als de leerlingen vinden dit toch de prettigste 
manier om te werken aan schoolse zaken.  
 
Bij deze de eerste nieuwsbrief van dit schooljaar. Voor elke vakantie komt 
er een nieuwsbrief met een aantal updates uw kant op. Tussendoor kunt u 
nieuwsberichten volgen op de website en posten we regelmatig iets op 
sociale media. Volg ons gerust!  
  
  
  

 

 

 

www.facebook.com/csgselion   www.twitter.com/csg_selion   www.instagram.com/csgselion   
  

 
 
 

Wisseling teamleider bovenbouw 

Met ingang van 5 oktober heeft het bovenbouwteam een waarnemend 
teamleider, te weten Oline Lanting. Zij neemt de taken van Bas Westerhof 
over, die een nieuwe baan heeft. De procedure voor het werven van een 
nieuwe teamleider is gestart. Totdat de nieuwe teamleider is aangesteld, 
zal Oline Lanting de taken op zich nemen.  
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Nieuwe docenten 

Met ingang van de zomer hebben we een heel aantal nieuwe docenten bij 
ons op school. Het is fijn te horen dat ze het bij ons naar de zin hebben.  
 
Voor het vak Economie en Ondernemen hebben we sinds deze week ook 
een nieuwe docent, te weten meneer Heerspink. Na een korte periode van 
onduidelijkheid bij dit vak, gaan we ervan uit dat nu alles weer 
voorspoedig zal verlopen. 
 
Bij de vakgroep biologie/nask zal er na de herfstvakantie veel veranderen. 
Dit komt doordat er twee docenten weer terugkomen van 
zwangerschapsverlof, mevrouw Hokse en mevrouw Pander. Daarnaast 
heeft mevrouw Staal een baan als teamleider op een andere school 
aangenomen. Door de wisselingen zal meneer Dorgelo nog langer bij ons 
op school les blijven geven, vooral het vak nask.  
 
 

Cito 

In de afgelopen weken is de Cito afgenomen in klas 1. Dit is de zogeheten 
nul-meting, om te kijken hoe leerlingen op dit moment scoren op 
verschillende onderdelen.  
Afgelopen voorjaar hebben we geen Cito afgenomen in de andere 
klassen, omdat we toen allemaal thuis zaten. We hebben besloten deze 
niet in te halen. In het aankomende voorjaar hopen we de Cito in de 
andere klassen weer af te nemen.   
 
 

BSlim 

Vanwege de Nationale Sportweek kwam op 
woensdag 23 september de organisatie van 
BSlim terug op Selion met een bus vol met leuke 
sport- en spelmaterialen. 
 
Al enkele jaren komt BSlim tijdens de pauzes op 
Selion om activiteiten te verzorgen. Op deze 
manier leren de medewerkers van BSlim onze 
onderbouwleerlingen kennen en motiveren ze de 
jongeren om na schooltijd naar de verschillende 
sport- en spelactiviteiten te komen die BSlim 
organiseert bij de wijkcentra in Groningen. 
 
De aftrap was top geregeld en kon met enkele 
aanpassingen vanwege Corona gewoon 
doorgaan. Het weer was prachtig en de 
leerlingen enthousiast. 
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Covid19 

De situatie rondom Covid19 blijft ingewikkeld. Het aantal besmettingen 
stijgt, de maatregelen worden weer strenger. Wij houden ons als school 
aan de richtlijnen die de VO-raad geeft. Op dit moment betekent dit dat we 
als leerling en medewerker: 

• bij binnenkomst in de school en in het lokaal onze handen 
ontsmetten; 

• zoveel mogelijk 1,5 meter afstand houden; 

• thuisblijven als we klachten krijgen (en ons vervolgens laten testen 
om uit te sluiten dat het om Covid19 gaat); 

• mondkapjes dragen in de gangen en in de kantine. 
 
Mocht u twijfelen of uw kind naar school kan met bijvoorbeeld 
verkoudheidsklachten, bel dan met school om te overleggen.  
 
AC in SOM 

Zoals u wellicht al heeft gemerkt worden vanaf vorige week leerlingen met 
aan corona gerelateerde klachten in Somtoday genoteerd als: AC.  
Dit staat voor Afwezig Corona.  
 
Dit betekent niet dat deze leerlingen ook daadwerkelijk corona hebben. 
Het geeft de meldkamer de ruimte om meer zicht te houden op de 
'gewone' ziekmeldingen en de 'corona' ziekmeldingen. 
 
 
 
 
 

Fijne herfstvakantie!  
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