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De harde Lockdown is een feit tot 19 januari
2021.
Een bericht waar we met zijn allen niet
vrolijk van worden. Maar we snappen ook
dat dit een noodzakelijke maatregel is om
het aantal besmettingen terug te dringen. Ik
wil dan ook alle mensen die werkzaam zijn
in de zorg een hart onder de riem steken.
Want zij hebben nog zware maanden voor
de boeg.
De lockdown betekent voor de school dat we
omschakelen naar volledig digitaal
onderwijs, m.u.v. een groot aantal
examenklassen en bepaalde groepen
jongeren. Inmiddels heeft u communicatie
ontvangen over hoe wij het geregeld hebben
vanaf 4 januari.
Wij vinden het belangrijk om alle leerlingen
vanaf 4 januari weer in beeld te hebben en
met hun in verbinding te zijn. De mentor
heeft hier voor ons een belangrijke rol in.
Ik verzoek alle ouders/verzorgers die zich
zorgen maken om hun kind, dit te
bespreken met school. Wij kunnen met u
meedenken.
Gelukkig konden de meeste
ontwikkelgesprekken voor de onderbouw
nog doorgang vinden voor de kerstvakantie.
Het is fijn dat we ouders/verzorgers nog
gesproken hebben, zo voor de kerst.
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Wist u dat:
• De minilessen voor leerlingen van
groep 8 staan gepland op 3, 6 en
10 februari 2021?
• Wij een mooie nieuwe website
hebben: www.obc-huissen.nl.

Rest mij om jullie namens het team OBC
Huissen, ondanks alle beperkingen, een hele
fijne vakantie toe te wensen met elkaar.
We gaan voor een gezond 2021, en wij
hopen jullie snel weer te mogen ontmoeten.
Team OBC Huisssen,
Janine Klein Willink
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Medezeggenschap Huissen
Direct na het sluiten en (deels) weer opengaan van de school hebben we als
Huissense leden van de medezeggenschapsraad intensief overleg gehad met de
schoolleiding m.b.t. alles wat er in de school gebeurde in die tijd én over de nabije
toekomst. Na de start van het schooljaar zijn we hiermee doorgegaan.
De Huissense MR-leden, José van Nunen (docent Zorg & Welzijn), André Onnink
(ouder 2e jaars leerling) en Matthijs Hoekstra (docent LO) hebben samen met
Janine Klein Willink (directeur) structureel overleg om allerlei zaken rondom
de corona-maatregelen en overige zaken binnen het OBC Huissen te
bespreken.
Dit gaat in een prettige informele sfeer waarin we wettelijk verplichte
stukken bespreken, maar ook de ruimte is om andere zaken aan te kaarten en
vanuit allerlei perspectieven te bekijken met elkaar.
Ons overlegmoment is (bijna) wekelijks op dinsdags van 11:00 – 12:00 uur.
Geïnteresseerd? Wil je iets weten/kwijt? Een keer erbij zijn? Laat het even
weten, spreek ons aan of mail even naar:
José van Nunen (nuj@obcnet.nl)
Matthijs Hoekstra (hma@obcnet.nl)

Ondernemerschap schenkt aan KWF
Kankerbestrijding
In het schooljaar 2019-2020 hebben de vierdejaars leerlingen met z'n allen bij het
vak ondernemerschap een mooie prestatie geleverd. Er is in totaal € 1.264,76 winst
gemaakt door de diverse groepjes. De helft hiervan hebben de leerlingen zelf mogen
houden als beloning voor hun inzet. De andere helft wordt door school gestort aan
KWF kankerbestrijding.
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Opruimactie G3 D&P
We zijn trots 💪🏻op onze leerlingen van G3/ D&P!!!
Zij hebben een actie georganiseerd om zwerfafval op te ruimen in de buurt Zilverkamp in Huissen
samen met leerlingen van een Huissense basisschool. Eerst hebben zij een presentatie gegeven
over zwerfafval en daarna coördineerden zij de opruimactie. Na afloop hebben ze op professionele
wijze geëvalueerd met de kids. Een top initiatief voor een schonere leefomgeving en toekomst! ❤️
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Er geldt een (tijdelijk) vuurwerkverbod tijdens de
aankomende jaarwisseling
Door het coronavirus is de werkdruk in de ziekenhuizen erg hoog. Het afsteken van
vuurwerk zorgt jaarlijks voor extra drukte op de Spoedeisende Hulp, de
huisartsenposten maar ook bij de boa’s en de politie. Daarom heeft het kabinet besloten
dat tijdens de jaarwisseling 2020 – 2021 geen vuurwerk verkocht en afgestoken mag
worden. Zie voor meer informatie de website van de Rijksoverheid:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/vuurwerk/vuurwerkverbod-oud-en-nieuw-

2020-2021
Informatie van de gemeente Lingewaard
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Onderdompelingsweek
De leerlingen van BAASis hebben begin november gewerkt aan het thema Media in een
onderdompelingsweek. Hoogtepunt was ongetwijfeld de workshop van vlogger Obada!
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Kerstknutselen
Vrijdag 11 december hebben de leerlingen van Leefstijl en de bovenbouw leerlingen Zorg en
Welzijn kerststukjes gemaakt voor de bewoners van verzorgingstehuis Sancta Maria. Met veel
plezier, chocolademelk een kerstkransje hebben zij heel creatief een mooi kerststukje
gemaakt. Spontaan kwamen leerlingen die vrij waren meedoen met deze goede doelen actie.
In elk kerststukje zat een persoonlijke kaart met een kerstwens !
In overleg met het verzorgingshuis “Sancta Maria” hebben de leerlingen zelf de kerststukjes
afgegeven, uiteraard op een Corona veilige manier.
Op deze manier willen wij als afdeling Zorg en Welzijn de ouderen in Huissen een warm hart
toe dragen.
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Agenda

In de mediatheek is het ook Kerst

21 december t/m 1 januari: kerstvakantie
4 t/m 18 januari: lockdown, alleen online les
21 tm/ 27 januari: SE week 2 lj 3 en 4
25 t/m 29 janauri: ontwikkelgesprekken lj 3
1 februari: halfjaarlijkse leswissel
3 februari: minilessen leerlingen groep 8
6 februari: minilessen leerlingen groep 8
8 t/m 12 februari: ontwikkelgesprekken lj 4
10 februari: minilessen leerlingen groep 8
15 t/m 19 februari: voorjaarsvakantie
22 februari: huiswerkvrij lj 1 en 2

Lezen, waarom eigenlijk?
1.
2.
3.
4.
5.

Lezen
Lezen
Lezen
Lezen
Lezen

maakt je creatiever
traint je geheugen
maakt je slimmer
is relaxed
is leuk!

Nog even dit
Tijdens de lock down is onze school van
maandag t/m vrijdag telefonisch bereikbaar
tussen 08.30 en 12.30 uur.
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