
Nieuwsbrief voor ouders  3/2021-2022

Beste ouder(s)/verzorger(s),

De herfstvakantie staat voor de deur. Een moment voor iedereen om weer tot rust te 
komen. De start van het schooljaar was anders dan anders en ik sta daar graag nog even bij 
stil. 

In deze editie

• Nationaal Programma Onderwijs

• Vacatures

• Corona

• Goede doel - RopaRun

Nationaal Programma Onderwijs
We startten het schooljaar met mondkapjes en anderhalvemeter afstand en die maatregelen zijn 
(voorlopig) niet meer nodig. Ook is er een start gemaakt met de uitvoering van ons Nationaal 
Programma Onderwijs in de vorm van een lesrooster van 40 minuten dat het mogelijk maakt om een 
middagprogramma aan te bieden. Elke start is moeilijk en dat blijkt ook nu weer, maar we zijn hard 
aan het werk om de opstartproblemen niet meer tegen te komen.

 

Vacatures
De afgelopen periode heeft ook in het teken gestaan van het vinden van opvolging voor de twee 
afdelingsconrectoren die ons (hebben) verlaten, de heer Perdaan en de heer Van der Meer. Ik ben 
blij dat ik kan aangeven dat we die gevonden hebben. De heer Visser wordt de nieuwe 
afdelingsconrector 5/6 vwo en mevrouw De Bruin zal voor 2/3 havo de afdelingsconrector worden. 
Zij zullen per 1 januari, en waar mogelijk eerder, starten en stellen zich dan ook aan u voor.
 
De heer Van der Meer bericht u nog graag het volgende:
 



Beste ouder(s)/verzorger(s),
 
Afgelopen vijf jaar heb ik met veel plezier gewerkt op het Emmauscollege. Na de herfstvakantie start 
ik als teamleider op een andere school. Ik wil u bedanken voor het prettige contact de afgelopen 
jaren. Ik wens u en de leerlingen een heel goed en hopelijk normaal schooljaar toe. Mevrouw Sluijter 
 (  slu@emmauscollege.nl ), coördinator 2/3havo, neemt mijn taken tijdelijk over.

 
Met vriendelijke groet, 
Lennart van der Meer

 

Corona
De afgelopen week zijn er weer enkele gevallen van corona vastgesteld. Dus ook na de vakantie 
zullen we de huidige maatregelen handhaven:
Op school blijft een van de trappenhuizen voorlopig afgesloten voor leerlingen. De afgelopen periode 
is gebleken dat dit prima handhaafbaar is. De B-verdieping zal wel weer door leerlingen gebruikt 
kunnen worden in de pauzes. De C-verdieping blijft in de pauzes vrij van leerlingen. Het blijft van 
belang de pauzes zo veel als mogelijk buiten door te brengen.

De basisregels blijven ook gelden:

• Was vaak en goed je handen.

• Het blijft verstandig om elkaar de ruimte te geven en dan blijft 1,5 meter de veilige afstand.

• Blijf thuis bij klachten en laat je direct testen in de GGD-teststraat. Wie positief test, gaat in 

quarantaine.

• Zorg voor voldoende frisse lucht.

Ook blijft voor iedereen, die (nog) niet als immuun gezien wordt, het advies gelden om twee keer per 
week de zelftest te gebruiken. De zelftesten worden niet meer uitgedeeld door de mentoren maar 
kunnen leerling zelf pakken op aangewezen plekken in de school. 

 

 Goede doel - RopaRun  
Elk jaar zet het Emmauscollege zich in voor een goed doel. De afgelopen jaren hebben wij vanwege 
Covid-19 helaas weinig kunnen betekenen voor een goed doel. In dit schooljaar viert het 
Emmauscollege zijn 50 jarig bestaan en hebben wij een schitterend goed doel gezocht.
 
Tijdens dit schooljaar gaat de school mee doen aan de  . De Roparun is een estafetteloop Roparun
van meer dan 500 kilometer van Parijs of Bremen naar Rotterdam waarbij mensen, in teamverband 
tijdens het pinksterweekend, een sportieve prestatie leveren om op die manier geld op te halen voor 
mensen met kanker. De Roparun wordt ook wel een avontuur voor het leven genoemd. Dat blijkt ook 
uit het motto van de Roparun: 
 
“Leven toevoegen aan de dagen, waar vaak geen dagen meer kunnen worden toegevoegd 
aan het leven”



 
De opbrengst van de Roparun wordt niet besteed aan onderzoek, maar komt ten goede aan zaken 
die het leven van de kankerpatiënten kunnen veraangenamen!
 
Het team is al zo goed als rond en nu kunnen wij de volgende stap zetten, namelijk zoveel mogelijk 
geld gaan inzamelen voor de Roparun. Uiteraard zal dit gedurende het jaar via verschillende acties 
gebeuren, maar ook u kunt ons helpen.
 
Mocht u interesse hebben in (naam)sponsoring (wij hebben pakketten opgesteld), op een andere 
manier uw steentje willen bijdragen (denk aan vervoer of ervaringen delen), ideeën hebben om geld 
in te zamelen of heeft uw andere vragen? Stuur dan een mail naar  .stn@emmauscollege.nl
 
Tot slot willen wij twee korte filmpjes met u delen zodat u een idee/gevoel krijgt bij de Roparun.
 
https://www.youtube.com/watch?v=mVIu-NXoe-c&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=kpdC65wdbRs

Namens het Emmauscollege,
E. (Ed) van der Steen | Docent lichamelijke opvoeding, aanspreekpunt Roparun

 

Rest mij u allen een ontzettend prettige herfstvakantie te wensen!
 
R. Majewski
Rector
 

https://www.youtube.com/watch?v=mVIu-NXoe-c&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=kpdC65wdbRs
https://www.facebook.com/emmauscollegerotterdam
https://twitter.com/EmmausRotterdam
http://instagram.com/emmauscollege_rotterdam
https://www.youtube.com/user/filmemmauscollege


U ontvangt deze nieuwsbrief omdat uw kind een leerling van het Emmauscollege is. Het actuele 

  nieuws bijhouden? Abonneer dan op ons nieuws via  www.emmauscollege.nl .

 

https://www.emmauscollege.nl/

