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Datum:   22 december 2022 

Kenmerk: 2022300195/GDE 

Betreft:  Brief kerstvakantie 

 

 

Beste ouder(s) / verzorger(s), beste leerling, 

 

Op de valreep voor de kerstvakantie nog een bericht over de fietsverlichtingscontrole, 

ziekmelden en de voedselbankinzamelactie. 

 

Afgelopen dinsdag heeft, zoals eerder per brief is aangekondigd, een fietsverlichtingscontrole 

door de politie plaatsgevonden voor de school. De politie heeft alle fietsen bij aankomst in de 

ochtend gecontroleerd. Gelukkig was bij het overgrote deel van de leerlingen de verlichting 

prima in orde! De leerlingen die hun verlichting niet in orde hadden, kregen van de school 

fietslichtjes en de boodschap dat er een brief naar ouders wordt gestuurd. Op 12 januari zal 

de politie in de buurt van de school opnieuw op verlichting controleren. Dan zullen zij wél een 

boete uitdelen als de verlichting niet in orde is. Graag uw aandacht dus hiervoor.  

 

Vanaf het nieuwe kalenderjaar is ziekmelden via de Magister-app niet meer mogelijk. We zien 

ons genoodzaakt om deze functie uit te zetten, omdat er te veel misbruik van wordt gemaakt. 

Al eerder hebben we onze zorg hierover uitgesproken, maar leerlingen melden zich toch nog 

steeds te vaak via het account van ouders (ongeoorloofd) ziek. Dat betekent dat u uw kind 

voortaan alleen nog via de telefoon ziek kunt melden. Leerlingen van 18 jaar en ouder kunnen 

zich wel zelf ziekmelden. Dat kan ook alleen nog telefonisch na de kerstvakantie. 

 

Ook dit jaar is er weer een voedselbankinzamelactie gehouden op school. De medewerkers 

van de voedselbank hebben deze week maar liefst 25 overvolle kratten in ontvangst genomen. 

Via deze weg willen we u namens hen heel hartelijk bedanken! 

 

We wensen u en uw dierbaren hele fijne feestdagen en alle goeds voor 2023!! 

 

 

Hartelijke groet, 

Myrthe van de Giessen, Brenda Stam, Priscilla Ruizeveld de Winter, 

Kees Beentjes, Joost van het Kaar, Arjan van Waveren en Mardike de Goede 


