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Beste ouders / verzorgers, 

We leven in bijzondere tijden. En dan druk ik mij 

neutraal uit. We zitten volop in de tweede golf van 

het coronavirus, waarvan we nog maar moeten 

afwachten wanneer deze zal afnemen. Dat betekent 

dat we als school zo flexibel mogelijk moeten zijn, 

mede omdat maatregelen van de overheid niet altijd 

even duidelijk zijn. Flexibel als het gaat om inrichten 

van pauzeruimtes, ventilatie in relatie tot 

temperatuur, inhalen van opgelopen achterstanden 

en nog veel meer.  

Wat wel duidelijk is zijn de richtlijnen zoals deze al 

vanaf half maart gelden: houd 1,5 meter afstand, 

was je handen, geen handen schudden en bij 

verkoudheidsklachten blijf je thuis.  

Daar is het dringende advies van de rijksoverheid bij 

gekomen om op school een mondkapje te dragen. 

Wij hebben ervoor gekozen, na instemming van de 

medezeggenschap, om dit te verplichten. En dan 

blijkt dat ook jullie kinderen zeer flexibel zijn; bijna 

iedereen droeg een mondkapje vanaf de allereerste 

dag. Hulde daarvoor! Wat betreft de pauzeruimte 

zijn we bezig met de gemeente om een tent te 

plaatsen op het terrein van de Heister. Net als de 

tent op de Essenpas zal deze worden voorzien van 

heaters. Mocht dit niet afdoende zijn dan zullen we 

kijken naar aanvullende voorzieningen binnen de 

gebouwen. 

Ik ben nu zo’n zeven weken rector van OBC 

Bemmel, een eervolle functie. Ik heb een prachtige 

school leren kennen met hele leuke, aardige 

leerlingen en fijne collega’s. En natuurlijk kan er van 

alles beter, zeker in deze tijden. Daar doe ik in ieder 

geval mijn uiterste best voor. Ik wens jullie veel 

plezier bij het lezen van deze nieuwsbrief. 

Joost Eijkhout 

Rector a.i. 
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Informatieavond vakken- en 
profielkeuze 28 oktober  
 
De informatieavond over de vakken- en profielkeuze 

voor 2 en 3 vmbo-t, die gepland staat op 28 oktober, 

zal op een andere manier plaatsvinden. U heeft 

hierover inmiddels een mail met informatie 

ontvangen. Deze informatie zal bestaan uit een 

ingesproken PowerPointpresentatie, het 

keuzeformulier met de keuzes op een rij en een 

informatieboekje met uitleg over alle keuzes die er 

te maken zijn.  

Op 28 oktober is er gelegenheid om vragen te stellen 

tijdens een vragenhalfuurtje online.  

 

2 

 

 

Lesgeven in corona-tijd (1) 
 

Wat is het fijn om weer les te mogen geven op school aan een volle klas, 

maar wat is het een uitdaging. Ik merk dat het zowel vanuit het 

personeel als vanuit de leerlingen even wennen is. Wennen aan de 

nieuwe opstelling in het lokaal, wennen aan het afstand houden op 

school en ook wennen weer aan het klassenmanagement.   

  

Het afstand houden tijdens de lessen ervaar ik als een nadeel ten 

opzichte van voor de coronatijd. Voor mijn vak, economie, wil ik graag 

zien wat de leerlingen opschrijven in hun schrift om te zien hoe zij 

antwoord geven op een vraag. Met name bij de grotere rekenopdrachten 

is het belangrijk om in de schriften mee te kijken om eventuele fouten te 

voorkomen op de toetsen.   

  

Het zal de komende tijd nog even wennen zijn, maar wat ben ik blij dat 

de scholen weer open zijn en we de leerlingen weer kunnen zien. 

 

Michelle Krumeich, Docent Economie VMBO-T  

 



 

Starten in een Tweetalige Brugklas; What’s it Like? 
Door Nienke Dekker, BTV4B 
 

Het OBC heeft al 19 jaar ervaring met tweetalig onderwijs, na de start in tweetalig vwo volgde 

tweetalig havo niet veel later. Zelf zit ik inmiddels in tweetalig vwo 4. Voor mij is het schakelen 

tussen Nederlands en Engels iets vanzelfsprekends geworden. Het is alweer een tijd geleden dat ik 

heb ervaren hoe het is om nieuw deze school binnen te stappen. Toen de TTO afdeling mij dan ook 

vroeg of ik voor deze nieuwsbrief een eerstejaars leerling wilde interviewen, leek mij dat erg leuk 

om te doen. Niet alleen om te horen hoe de huidige leerlingen deze periode ervaren, maar ook om 

met ouders en leerlingen van het OBC te delen hoe het is om opeens veel vakken in het Engels te 

krijgen. 

Voor dit interview heb ik afgesproken met Boy Kruip uit TH1A.  

Wie ben je en waar kom je vandaan?  
Ik ben Boy, 12 jaar en kom uit Gendt. Ik kom van basisschool de Tichelaar. 
 
Waarom heb je voor tweetalig onderwijs gekozen? 
Bij de Open Dag werd ik rondgeleid en het TTO leek mij gewoon erg leuk.  

En Engels is altijd handig. 
 
Wat is je eerste indruk van onze school tot nu toe?  
Leuke school. Fijne sfeer. Aardige docenten. 
 
Hoe vind je het om les in het Engels te krijgen?  

Soms is het wel verwarrend, maar het gaat nu wel goed. Ik begrijp het  
Engels al redelijk goed, spreken is nog wat spannend en moeilijk. Als we  
iets niet weten, dan mogen we dat altijd aangeven. We hebben al geleerd hoe we  
dat in het Engels moeten vragen. Verder probeer ik goed mijn eigen woordenlijsten  
bij te houden bij alle Engelstalige vakken. 
 

Zijn er vakken die moeilijker zijn dan andere, waarom? 

Geography is wel lastig. Ik vond dat altijd wel moeilijk, omdat je veel zelf moet  
opzoeken. Het Engels in het lesboek is ook gelijk lastig. 

 

Welke vakken vind je heel leuk? 
Mathematics, daar ben ik wel goed in en Physical Education is ook erg leuk. Sporten gaat ook heel 

makkelijk met Engelse instructies. 
 

Moet je erg wennen aan de overstap tussen de basisschool en tweetalig havo? 
Eerst wel, maar nu niet meer. De eerste paar weken moest ik echt aan het huiswerk wennen. Ik zit 
nu ook in de huiswerkklas en dat helpt. Daarnaast hebben we coachuren en dan kan je aan je 

huiswerk aan de slag. Dat is erg prettig. Planning is lastig, maar daar besteden we veel tijd aan.  
 

Waar kijk je naar uit? 
Ik hoop heel erg dat we naar Engeland gaan met de klas. Thuis reizen we niet veel buiten 
Nederland. We hebben een gezellige klas en het lijkt me echt een ervaring. Het is even spannend 

of het dit jaar gaat lukken, maar ik hoop meer van het buitenland te zien de komende jaren. 
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OBC Bemmel doet mee aan -
> Meedoen in Lingewaard 
 

Gemeente Lingewaard biedt op 

www.meedoeninlingewaard.nl extra hulp aan voor 

gezinnen met een laag inkomen met geen tot 

weinig spaargeld. Jongeren uit deze gezinnen 

kunnen van de gemeente een budget ontvangen 

om in de webwinkel op deze website te besteden.  

Dit heet de kindpakketregeling. 

 

Elk kind krijgt € 300,- 

Ieder kind uit deze gezinnen kan tot € 300 per jaar 

besteden in de webwinkel op deze website. Dus bij 

3 thuiswonende kinderen, krijgt een gezin jaarlijks 

€ 900 via de kindpakketregeling. 

 

OBC Bemmel biedt ook een pakket aan in 

deze webshop 

U kunt gebruik maken van een of meerdere 

cadeaubonnen om een product of activiteit van 

OBC Bemmel (deels) te bekostigen, bijvoorbeeld 

deelname aan TTO, Lifestyleprogramma, 

schoolreizen, excursies etc.  

 

Via www.meedoeninlingewaard.nl kunt u digitaal 

aanvraag doen om hiervan gebruik te maken. De 

gemeente toetst uw aanvraag en kent toe. Let op, 

de gemeente mag in verband met de privacywet 

uw naam niet doorgeven en is het van belang dat 

u bij de contactpersoon van het OBC uw gegevens 

doorgeeft: mw. E. Otten, ott@obcnet.nl, 0481-

470589. 

 

18 jaar of ouder 

Voor 18 jaar en ouder is er een andere regeling via 

de gemeente: De Meedoenregeling.   

Dit is jaarlijks € 100 voor bijvoorbeeld sport, 

zwemles, muziekles, maar ook internet of school. 

 

Kom ik in aanmerking voor de 

kindpakketregeling of Meedoenregeling? 

Ga naar https://meedoeninlingewaard.nl om te 

kijken naar de voorwaarden. 

 

Vragen? 

Neem contact op met de helpdesk van Meedoen in 

Lingewaard. Dit kan via 085-4017321 of via 

https://meedoeninlingewaard.nl.  
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Toch nog examen 
 
Geen eindexamens, geen eindfeesten, geen 

weken wachten om te horen of je nou wel of 

niet geslaagd bent. Voor alle eindexamen 

kandidaten was het vorig jaar anders dan 

“normaal”. Toch hebben 16 vmbo-t 

leerlingen mogen proeven aan het doen van 

een examen in de gymzaal en het wachten 

op een uitslag.Deze leerlingen hebben het 

Cambridge B2 First (for Schools) examen 

gedaan. Anders dan een (bijna) volledig 

lesprogramma in het Engels op de TTO 

afdeling heeft deze groep 2 jaar lang 

wekelijks een verdiepende les Engels gehad. 

Hierbij lag de focus op het “doen” van de 

taal met als doel het behalen van het 

Cambridge B2 certificaat. De term B2 

verwijst naar het ERK-niveau. Ter 

vergelijking, normaal wordt op het vmbo-t 

Engels afgesloten op het A2/A1 niveau; voor 

de havo is dit B2/B1; voor het vwo C1/B2. 

Na een volledige dag van examens in 

spreek-, lees-, schrijf- en luistervaardigheid 

was het 7 weken wachten op de uitslag. En 

die uitslag was beter dan waar we op 

hadden gehoopt. Het is 15 van de 16 

leerlingen gelukt om het B2 certificaat te 

behalen. Daarvan hebben 2 leerlingen 

dusdanig hoge scores behaald dat zij zelfs 

beloond zullen worden met een certificaat 

met de opmerking dat zij een C1 niveau 

hebben laten zien. Helaas kan er door de              

corona-maatregelen geen officiële uitreiking 

plaatsvinden. Echter, dat maakt ons en de 

leerlingen natuurlijk niet minder trots op de                                                           

prestatie die zij hier hebben neergezet! 

 

http://www.meedoeninlingewaard.nl/
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.meedoeninlingewaard.nl%2F&data=02%7C01%7Cott%40obcnet.nl%7C7cfd574b0752402403f508d726d91036%7C25e363ede4254a269d008774949eaec3%7C0%7C0%7C637020586032217788&sdata=qGdgA%2BacpfrDs6cK6WYJO2FkbOcTHE47e76aWyH1ONk%3D&reserved=0
mailto:ott@obcnet.nl
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmeedoeninlingewaard.nl%2F&data=02%7C01%7Cott%40obcnet.nl%7C7cfd574b0752402403f508d726d91036%7C25e363ede4254a269d008774949eaec3%7C0%7C0%7C637020586032217788&sdata=KbbK%2BDaDBI1EEqhbGFHOy7NQoDHM0SlsXJAGuSL1MHM%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmeedoeninlingewaard.nl%2F&data=02%7C01%7Cott%40obcnet.nl%7C7cfd574b0752402403f508d726d91036%7C25e363ede4254a269d008774949eaec3%7C0%7C0%7C637020586032217788&sdata=KbbK%2BDaDBI1EEqhbGFHOy7NQoDHM0SlsXJAGuSL1MHM%3D&reserved=0


 

Gebruik 
koptelefoon/oortjes en 
mondkapjes 
 
In toenemende mate maken onze leerlingen 

gebruik van de laptops. Ze hebben hiervoor 

vaak een koptelefoon/oortjes nodig. In 

verband met de hygiëne willen wij vragen of 

leerlingen zelf de oortjes/koptelefoon mee 

naar school nemen.  

 

We merken dat enkele leerlingen nog 

geregeld bij onze receptie mondkapjes 

komen halen omdat ze hun eigen 

mondkapje vergeten zijn. Dit is natuurlijk 

ook nog wennen. Wij vragen onze leerlingen 

nogmaals om een eigen mondkapje mee te 

brengen. Na de herfstvakantie zijn 

mondkapjes nog steeds verkrijgbaar bij 

onze receptie, echter tegen betaling van     

€ 0,50. De opbrengst zullen wij als school 

overmaken naar een nader te bepalen goed 

doel.  
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Website / jaarplanning 

Op de homepage van onze website 
https://www.obc-bemmel.nl/ staat een 

agenda met actuele items. 

Daaronder vindt u een link voor de volledige 
jaarplanning van alle niveaus. 

Lesgeven in coronatijd (2) 
Door: Emma Hazeleger  

 

Maandagochtend keken we elkaar allemaal wat 

onwennig aan, verscholen achter onze mondkapjes. 

Bijzonder om te zien dat iedereen deze 

nieuwe ‘trend’ zo snel omarmt. Leerlingen lopen met 

vrolijke printjes op hun gezicht en docenten 

blijven zoveel mogelijk achter het plexigas. Hoe lastig 

dat soms ook is. Als docent wil je het liefst dichtbij  de 

leerling staan om echt contact te maken.  

  

Ondanks de invoering van deze nieuwe maatregelen 

kunnen we niet voorkomen dat we soms leerlingen en 

docenten missen.   

  

Gelukkig streamen we ons inmiddels suf en 

kunnen dus de meeste lessen op afstand worden 

gevolgd. Nee, ideaal is het zeker niet maar gelukkig 

zijn onze leerlingen zo inventief dat zij de lessen 

streamen voor hun klasgenoten of even inbellen via 

Teams.    

  

Onlangs moest ik wachten op mijn testresultaat en 

heb ik vanuit huis mijn les aan klas H1C 

gestreamd. Nadat iedereen was ingelogd op Teams, 

konden we de les samen starten en bleek de 

chatfunctie een uitkomst.    

Toen een week later een collega verplicht thuiszat, 

stuurde ze mij haar video met instructie voor de 

wiskundeles toe. Leerlingen bekeken haar video 

en vragen stelden we haar via Teams.   

  

Onderwijs op afstand is 

hopelijk maar voor 

korte duur, want een 

klas vol leerlingen –

 met  mondkapjes - zie 

ik  zoveel liever.   

 

 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.obc-bemmel.nl%2F&data=04%7C01%7Cben%40obcnet.nl%7Ca06063275d8c4a43936208d86c2b6999%7C25e363ede4254a269d008774949eaec3%7C0%7C0%7C637378281048805567%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=pW671NnFdbSHCBqWSHd4uzQ4V14ZN4ZYRW1vGCbtqP4%3D&reserved=0
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Oriëntatie MBO 

Dit jaar is een lastig jaar voor de leerlingen die een studiekeuze moeten gaan maken. Om hen toch 

te ondersteunen in dit hele proces, doen de mbo’s er alles aan om hen van informatie te voorzien. 

Er zijn virtuele tours door de scholen, filmpjes van studenten over verschillende opleidingen, 

(online) open dagen en webinars die gevolgd kunnen worden. Maak van deze mogelijkheden 

gebruik, aangezien dat op dit moment de manier is om informatie te verkrijgen. 

De meeloopdagen die normaalgesproken worden georganiseerd gaan dit jaar helaas niet door, 

evenals de scholenmarkt mbo. Hiervoor in de plaats zullen er filmpjes van de verschillende 

opleidingen op de website van de Lerende Regio Arnhem worden geplaatst. In deze filmpjes zal een 

uitgebreid beeld worden gegeven van de opleidingen. 

De Open Dagen in de regio die de komende tijd bezocht kunnen worden, staan hieronder vermeld. 

Houd er wel rekening mee dat aanmelden hiervoor vaak verplicht is. 

ROC Nijmegen: De Open dag zal plaatsvinden in de week van 16 november. Vanaf half september 

kun je je via onze site inschrijven voor de Open dag. 

Rijn IJssel: Online open dag op 20 november 2020. 

Astrum College Velp: Op vrijdag 27 november openen zij voor oriënterende leerlingen van 16.00 

uur tot 20.00 uur de deuren van onze locaties. 

Helicon mbo Velp: Zaterdag 21 november 2020. 

Helicon mbo Nijmegen: Zaterdag 28 november 2020. 

Aeres mbo Velp: Informatieavond donderdag 12 november 2020 17:00 uur - 20:00 uur. 

Met vriendelijke groet, 

Pauline Meekels, decaan vmbo-t 

 

 

 

 



  
TUSSENUREN IN DE BOVENBOUW OP OBC DE HEISTER 

Sinds de heropening van de scholen in juni 2020, streven wij ernaar om zoveel mogelijk lessen 

voor de leerlingen fysiek door te laten gaan. Door het opleven van het coronavirus is lesuitval en 

daarmee ook het aantal tussenuren voor leerlingen aanzienlijk toegenomen.  

Noodgedwongen blijven steeds meer docenten (en leerlingen) met verkoudheidsklachten thuis in 

afwachting van de uitslag van hun test. Om de lessen zoveel mogelijk door te laten gaan, bieden 

docenten die wachten op de uitslag van hun coronatest hun lessen voor een groot deel online aan.  

De laatste weken merken we dat docenten, die fysieke lessen op school verzorgen, veelvuldig 

geconfronteerd worden met verzoeken van bovenbouwleerlingen om ze met een vervangende 

opdracht eerder naar huis te laten gaan. Deze ontwikkeling vinden wij als school onwenselijk, 

omdat deze verzoeken voor veel onrust zorgen. Ook met het oog op mogelijke leerachterstanden, 

heeft deze ontwikkeling nadelige gevolgen voor de leerprestaties.  

Het is in het belang van de leerlingen om zoveel mogelijk fysiek onderwijs te genieten. Dit biedt 

structuur aan de leerling en tevens geeft het de mogelijkheid tot persoonlijk contact met 

medeleerlingen en lesgevers.   

Al met al heeft dit ertoe geleid dat wij met maatregelen komen die voor meer rust moeten zorgen 

op school.  

In de week na de herfstvakantie zullen de volgende afspraken ingaan:  

De leerlingen die niet ziek zijn of geen verkoudheidsklachten hebben, volgen alle fysieke én online 

lessen op school en volgens het rooster. De tussenuren zullen worden beschouwd als studietijd. 

Het is niet toegestaan voor een leerling om een fysieke les online te volgen.  

Hiermee vervalt het recht op het halen van een oranje briefje wanneer de leerling drie tussenuren 

of meer heeft. Er wordt niet onderhandeld met de docenten. 

Vlak voor de kerstvakantie zullen wij deze afspraken met betrokkenen evalueren. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Gezocht: technische hulp bij Kunst 

Beeldend  

Waar gehakt wordt vallen spaanders, vandaar dat bij Kunst 

Beeldend er wel eens iets gerepareerd of vervangen moet worden. 

Hiervoor zijn we op zoek naar iemand die eens per maand wat tijd 

wil steken in bijvoorbeeld bankschroeven repareren, gereedschap 

herstellen, machines bijstellen, enz. Dit zodat onze leerlingen er 

prettig mee kunnen blijven werken en ze mooie en bijzondere 

dingen kunnen blijven maken. Graag aanmelden via fdi@obcnet.nl.  

Creatieve groet,   

de sectie Kunst Beeldend      
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Nieuwbouw voor OBC Bemmel 

Het zal u waarschijnlijk niet zijn ontgaan dat de Heister wordt vervangen door nieuwbouw. In een 

eerdere nieuwsbrief hebben we u hierover al geïnformeerd.  

Het gebouw aan de Heister is weliswaar goed onderhouden, maar is binnenkort 40 jaar oud en 

voldoet niet meer aan de huidige eisen. We zijn dan ook erg blij met het besluit van het college van 

burgemeester en wethouders om te kiezen voor nieuwbouw, conform het advies van door de 

gemeente ingeschakelde deskundigen.  

De leerlingen uit de Lingewaard verdienen het dat ze kunnen werken in een eigentijds gebouw, dat 

een uitstraling heeft waar je als leerling trots op kunt zijn! 

De nieuwbouw zal aansluiten bij ons nieuwe onderwijsconcept en bij onze wens om één OBC Bemmel 

te zijn. We willen dan ook dat beide gebouwen (Essenpas en Heister) zo dicht mogelijk naast elkaar 

komen te staan.  

Verder vinden we het belangrijk om een ENG-gebouw te realiseren (Energie Neutraal Gebouw). 

 

Wat is de huidige stand van zaken? 

Het duurt nog enkele jaren voordat het nieuwe gebouw er staat, augustus 2023 is onze ‘stip op de 

horizon’ voor de ingebruikname.  

Het zeer ervaren projectbureau HEVO leidt ons door het traject, dat moet leiden tot een Programma 

van Eisen (PvE). In werksessies praten de gebruikers (leerlingen en medewerkers) van het gebouw 

mee en er zullen meerdere scholen bezocht worden om inspiratie op te doen.  

We hebben, via de mail, alle leerlingen uitgenodigd om in een workshop hun ideeën voor de nieuwe 

school kenbaar te maken. 

Dit proces levert in februari 2021 het Programma van Eisen op. Daarna kunnen architectenbureaus 

benaderd worden om een eerste ontwerp te maken dat voldoet aan onze eisen.  

 

Voor de duidelijkheid: de sloop van de Heister vindt plaats nádat onze leerlingen in het nieuwe 

gebouw zijn getrokken. Er is geen tijdelijke huisvesting nodig. 

 

We houden u op de hoogte. 

 

Met vriendelijke groet, 

Roos Bloemberg 
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Nieuwbouw voor OBC Bemmel (vervolg) 

 

Beste leerlingen, 

 

Positief nieuws: onze school krijgt een nieuw gebouw.  

De Heister is bijna 40 jaar oud en is aan vervanging toe. Het nieuwe gebouw komt zo dicht mogelijk 

naast de Essenpas te staan en de leerlingen krijgen les in beide gebouwen. Op die manier worden we één 

OBC Bemmel. 

We vinden het belangrijk dat jullie meepraten. Hoe moet de nieuwe school eruit zien, wat vinden jullie 

belangrijk in een nieuw gebouw? Wat wil je terugzien en wat zeker niet meer?  

We verwachten dat de nieuwe school in schooljaar 2023-2024 klaar is. Misschien maak je de opening 

mee als leerling, maar ook als je dan niet meer op het OBC zit, vinden we het fijn als je meepraat vanuit 

je ervaring tot nu toe. Wellicht heb je prettige ervaringen met de Essenpas en kun je die als tip 

meegeven voor het nieuwe gebouw. 

 

Wil je meepraten?  

Op woensdag 28 oktober, van 12.30 uur tot 14.30 uur, kun je in een leuke workshop jouw ideeën kwijt. 

Je mag hiervoor lessen missen. Jullie ideeën nemen we mee in het ontwerp. Geef je op, het liefst vóór de 

herfstvakantie maar uiterlijk maandag 26 oktober, door een mailtje te sturen met daarin je naam en klas 

naar receptieheister@obcnet.nl of naar receptieessenpas@obcnet.nl  

Er is ruimte voor 25-30 leerlingen. Pak je kans! 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Mooiste mondkapje 
 

Maandag 5 oktober; we zijn op school allemaal verplicht een mondkapje te dragen in de gangen, in 

de aula en bij contactvakken. De eerste leerlingen lopen wat ongemakkelijk de aula binnen met een 

mondkapje op, wie had immers vorig jaar gedacht dat we allemaal een mondkapje op zouden hebben 

op school? Een kwartier later is de school gevuld met leerlingen, allemaal met een mondkapje op. En 

eigenlijk voelt het al meteen heel normaal. We zien veel lichtblauwe wegwerpexemplaren, maar ook 

hele originele kleuren en printjes. Daar ontstaat het idee om op donderdag een prijs uit te reiken 

voor het mooiste/origineelste mondkapje.  

Dat betekent dat iedereen even moet regelen dat het favoriete mondkapje gewassen is. Gijs maakt 

op woensdagmiddag nog even een nieuw origineel exemplaar, Eva naait 's ochtends nog wat knopen 

op haar mondkapje zodat hij niet meer zo saai zwart is en Meneer Nijenhuis knutselt een wel heel 

origineel goochelkapje in elkaar.  

In de lunchpauze lopen er twee leerlingen en twee docenten door de aula om de leukste mondkapjes 

op de foto te zetten, waarna ze gezamenlijk de winnaar bepalen. Het zijn er twee! Luuk uit H3e wint 

met zijn mondkapje waarbij hij de hele dag zijn (zelfgemaakte) tong uitsteekt en Kyra uit V5c wint 

met haar zelfgemaakte mondkapje met bijpassende scrunchie. Gefeliciteerd!  
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