Vroedschapstraat 11, 4204 AJ Gorinchem, T 0183 62 23 88, E info@camphusianum.nl, W camphusianum.nl
_______________________________________________________________________

Nieuwsbrief I B

Datum:

28 augustus 2020

Onderwerp:

Terug naar school

Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen,
Nogmaals een hartelijk welkom voor iedereen. Als laatste regio in Nederland mogen ook wij weer
aan de slag. Alle 711 leerlingen veel succes gewenst en dan speciaal voor de helden van het jaar,
onze 103 examinandi.
Overlijden Willem van Ruiswijk
Met groot verdriet hebben wij in de vakantie kennisgenomen van het overlijden van oud-collega
Willem van Ruiswijk. Willem is een alom gewaardeerd collega en docent met een enorme staat van
dienst. De condoleance-bijeenkomst op school is dan ook druk bezocht door leerlingen, ouders, oudleerlingen en oud-collega’s.
Willem is de echtgenoot van Monique van Amersfoort, teamleider klas 1/2 op het Camphusianum.
Wij treuren met haar om het verlies en wensen haar en dochter Anique alle sterkte.
Monique zal de komende weken niet op school zijn. Sieneke Daniëls neemt haar werkzaamheden
tijdelijk waar. Zij zal hierdoor aan minder klassen Nederlands geven.
Nieuwe medewerkers
Wij mogen dit jaar een flink aantal nieuwe collega’s verwelkomen. Mirjam van Helleman (HE) en
Corry Vriesema (VM) zijn de nieuwe aanwinsten in de sectie klassieke talen. Ook voor de bètaafdeling hebben we twee nieuwe kanjers weten te vinden. Noud Willemse (WL) geeft scheikunde en
Remco van Horik (HO), een oud-leerling van het Camphusianum, komt de natuurkundesectie
versterken. Sociaal geograaf Sander Stel (SE) zal te vinden zijn in het aardrijkskunde lokaal. We zijn
ook blij om twee oudgedienden te mogen verwelkomen. Corinne Braken (BK) verzorgt de tijdelijke
vervanging van Sieneke Daniëls Patricia Klompé (KP) vult de sectie wiskunde aan. Suzan Jansen,
tenslotte, is de nieuwe kracht in de mediatheek.
Veel plezier en succes gewenst op het Camphusianum!
Leerling-coördinatoren
Dit jaar introduceren wij een nieuwe rol op school. Die van leerling-coördinator. Leerlingcoördinatoren zijn voor leerlingen en ouders het eerste aanspreekpunt voor leerlingzaken. Met
vragen kan je bij hen terecht. De nieuwe rollen worden vervuld door Sieneke Daniëls (klas 1 en 2),
Christiaan Diem (3 en 4) en Arno Pruissen (klas 5 en 6). Zij blijven ook lesgeven.
Opening en eerste schooldag
Op dinsdag 1 september komen alle leerlingen naar school voor de opening van het
schooljaar. Vanwege de corona-situatie kunnen we de gebruikelijke openingsceremonie met het
bijzondere onthaal van de leerlingen uit klas 6 dit jaar helaas niet gezamenlijk doen. De opening
vindt plaats in drie groepen, volgens onderstaand schema.
09.00-10.00 opening leerlingen klas 1 en 2 (leerlingen klas 1 aanwezig vanaf 8.30u)
10.00-11.00 opening leerlingen klas 3 en 4
11.00-12.00 opening leerlingen klas 5 en 6

Na de opening gaan de leerlingen van klas 1 aan de slag met hun introductie. De leerlingen van
klassen 2 en 3 hebben een mentorbijeenkomst. Zij maken kennis met hun mentor en er is ruimte om
met elkaar even bij te praten na deze bijzondere zomervakantie. Klas 4 krijgt een eigen introductie
als start van de bovenbouw en hernieuwde kennismaking met hun leerjaargenoten. Zij zullen als
stamgroep door hun mentor hiertoe worden uitgedaagd. Klas 6 krijgt informatie over het
profielwerkstuk (PWS) en heeft een eerste werksessie met de begeleiders. Klas 5 heeft na de opening
geen activiteiten.
Klas 1- Introductiebijeenkomst - 10.15 – 15.00
Klas 2- mentorbijeenkomst
- 10.15 – 11.00
Klas 3- mentorbijeenkomst
- 11.15 – 12.00
Klas 4- Introductiebijeenkomst - 11.15 – 13.00
Klas 6- Introductie en werksessie PWS - 12.30 – 16.00
Op woensdag 2 september beginnen de reguliere lessen voor de klassen 2 t/m 6. Klas 1 is dan nog
bezig met het introductieprogramma en start donderdag met de eerste lessen.
Introductie klas 1
Op dinsdag 1 september worden de leerlingen van klas 1 om 08.30 uur op school verwacht. Zij
krijgen dan gedurende anderhalve dag een introductieprogramma. Dit programma bestaat uit het
verder kennismaken met de klas en de school. Daarnaast krijgen zij veel informatie over het reilen en
zeilen van de school, de mediatheek, en is er ook ruimte voor ontspanning en creativiteit. Leerlingen
melden zich in de schoolhal. Zij nemen op dinsdag en woensdag alleen hun agenda, hun etui en een
lunchpakket mee. Woensdag is dat niet nodig als ze dichtbij wonen. Dinsdag eindigt het programma
rond 15.30 uur en op woensdag tussen 12.00 en 12.30. De eerste officiële les begint op
donderdagochtend om 09.15 uur. Een week later vindt dan het eersteklaskamp plaats, van 9 t/m 11
september.
Lesrooster en klassenindeling
Het was dit jaar weer een flinke klus om alle roosters en klasindelingen rond te krijgen. Dinsdag
worden de roosters uitgedeeld. Wisselingen van klas worden alleen in uitzonderlijke gevallen
toegepast, of als blijkt dat er fouten zijn gemaakt in de vakkenpakketsamenstelling. Meld je in dit
laatste geval zo snel mogelijk bij jouw leerling-coördinator. Zij zullen in overleg met
de teamleider naar een mogelijke oplossing zoeken. Leerlingen met zogenaamde dubbele boekingen
in het weekrooster bespreken in de eerste schoolweek met de leerling-coördinator hoe hier optimaal
mee om te gaan.
Sommige leerlingen hebben vorig jaar sinds de corona-lockdown leerachterstanden opgelopen en
daarom behoefte aan extra ondersteuning. De ondersteuningslessen vinden dagelijks plaats tijdens
het eerste uur. Om ervoor te zorgen dat de lesdagen van de leerlingen die geen extra ondersteuning
nodig hebben niet veel langer worden, duren de lessen 45 minuten, in plaats van 50.
De leerachterstanden zullen voor de kerstvakantie zijn weggewerkt. Het is de verwachting dat na de
kerstvakantie weer een regulier rooster geldt, met lessen van 50 minuten en een schooldag die voor
iedereen 45 minuten eerder begint.
Ouderavonden
Anders dan u van ons gewend bent, zullen ook de algemene ouderavonden van september vanwege
de Corona maatregelen dit jaar anders verlopen. Om rekening te houden met het aantal personen in
het schoolgebouw werken we met tijdblokken per klas (onderbouw) of mentorgroep (bovenbouw).
De gehele bijeenkomst vindt plaats in een ruim lokaal. Hier zal de algemene informatie van de
teamleider digitaal vertoond worden. In de lokalen is ruimte voor één ouder per kind. In het
kalendarium dat onderaan deze brief is bijgevoegd kunt u de datum en tijden van de
klas/mentorgroep van uw kind(eren) vinden. In de komende weken ontvangt u een uitnodiging met
nadere informatie.

Corona-maatregelen
Om een veilige start te kunnen maken en de school zo lang mogelijk volledig geopend te houden, wil
ik iedereen oproepen om alle corona-maatregelen goed na te leven. De basisregels zijn:
• Houd anderhalve meter afstand van volwassenen
• Draag een mondkapje bij binnenkomst en bij verplaatsingen in de gangen en het auditorium
• Blijf thuis bij klachten.
• Ga in quarantaine als je in een risicogebied bent geweest.
Het zal voor iedereen wennen zijn. Help elkaar, spreek elkaar aan als het nog niet helemaal goed gaat
en heb begrip als het nog niet goed loopt. De mondkapjes zijn niet ideaal. Het is een tijdelijke
maatregel en wat ons betreft houden we de periode dat de kapjes gedragen moeten worden zo kort
mogelijk.
Wilt u wijzigingen in uw NAW-gegevens, mailadres of telefoonnummers z.s.m. aan de
administratie doorgeven?
Bijgevoegd vindt u het Kalendarium voor de eerstkomende weken. Het Kalendarium is minder gevuld
dan normaal. Vanwege corona gaan de buitenlandse reizen in het kader van de uitwisseling, alsmede
de Griekenland- en de Krakow-reis niet door.
Het volledige Kalendarium kunt u vanaf volgende week inzien op de website. Wij wensen allen een
mooie start van een mooi schooljaar.
D. van Bree
M. van Amersfoort
S. Daniëls
C. Diem
M. van Duffelen
B. van Haren

KALENDARIUM
Voor de diverse klassen- en leerjaaractiviteiten geldt dat er steeds afzonderlijk nieuws en informatie digitaal wordt verstuurd.

week 36
ma 31 aug

do 3 sep

Geen lessen
9.00 herexamen klas 5
09.00-10.00 ontvangst klas 1/2 (leerlingen klas 1 aanwezig vanaf 8.30u)
10.15-15.00 introductie klas 1
10.15-11.00 mentorbijeenkomst klas 2
10.00-11.00 ontvangst klas 3/4
11.15-13.00 introductie klas 4
11.15-12.00 mentorbijeenkomst klas 2
12.00-13.00 ontvangst 5/6
13.30-16.00 PWS-bijeenkomst klas 6
08.30 uur: introductie klas 1
08.30 Aanvang lessen klas 2 t/m 6
aanvang lessen klas 1

week 37
wo 9 sep
do 10 sep
vr 11 sep

Start Eersteklaskamp in St. Michielsgestel
Eersteklaskamp
Eersteklaskamp

di 1 sep

wo 2 sep

week 38
week 39
ma 21 sep
di 22 sep
wo 23 sep
do 24 sep
vr 25 sep

19.00 - 20.00 ouderavond klas 3A en 3B
20.30 -2 1.30 ouderavond klas 3C en 3D en 3E
19.00- 20.00 ouderavond klas 2A en 2B
20.30 - 21.30 ouderavond klas 2C en 2D
3e t/m 6e uur Auteursbezoek klas 4 (zie dagrooster)
19.00 - 20.00 ouderavond klas 1A en 1B
20.30 -2 1.30 ouderavond klas 1C en 1D
Dies Natalis
Excursie AK6
Verbindingsdag

week 40
BAGgerweek leerjaar III in Schoonrewoerd
ma 28 sep
BAGger klas 3A en 3B
19.00 - 20.00 Ouderavond klas 5
20.30 – 21.30 Ouderavond klas 5
di 29 sep
BAGger klas 3B en 3C
20.30 – 21.30 Ouderavond klas 5
wo 30 sep
BAGger klas 3C en 3D
do 1 okt
BAGger klas 3D en 3E
CBO klas 1
vr 2 okt
BAGger klas 3A en 3E
week 41
wo 7 okt
do 8 okt
vr 9 okt

Schoolfotograaf
CBO klas 3
Dansen klas 2

Week 42
ma 5 okt

CBO inhaaldag

Week 43
Herfstvakantie

