De Paarse Noot
Corona editie 6

7 april 2020

Corona beheerst het nieuws en onze gedachten. Waar we kunnen zorgen we voor duidelijkheid met
betrekking tot school. Om u in deze bijzondere tijden goed op de hoogte te houden van alles wat er
speelt komt er op dinsdag en vrijdag een extra algemene Paarse Noot uit. In editie 6

Veelgestelde vragen:
Zijn er eigenlijk leerlingen of docenten met Corona?
Tot nu toe hebben ons nog geen berichten bereikt over positief geteste docenten of leerlingen. Dat
zegt niet alles natuurlijk, maar wel iets.
Mijn device is kapot, hoe kan ik nu de lessen volgen?
Als je device het niet doet is het mogelijk er eentje te lenen van school. Geef het dan even door aan je
coach, dan kan die dat voor je in orde maken.

Leuke weetjes:
Eerder lieten we al iets weten over de fietsende docenten
Melissande Pinzon en Renée van der Deen. Hierbij een leuke foto
van hun tocht, die uiteindelijk op ruim 100 km uitkwam:
Musicalmaker Andrew Lloyd Webber maakt elke vrijdag om 20.00
uur een musical online beschikbaar op YouTube. Die musical staat
48 uur online. Daarna verdwijnt de musical weer. Zo kun je dus in
je weekend genieten van een musical. Niet in het theater, maar
gewoon lekker op de bank met een chipje en een drankje.
Afgelopen weekend was Joseph and the Amazing Technicolour
Dreamcoat bijvoorbeeld te zien. Deze keer komt Jesus Christ
Superstar online (met oog op het paasweekend).

Nieuws:
Telefonisch spreekuur
De ondersteuningscoördinator Gerrit Jan Stoffer houdt op maandag van 10.00 tot 11.00 uur
telefonisch spreekuur op nummer 06-4421 8264 voor het stellen van vragen met betrekking tot
begeleiding bij het leerproces, een luisterend oor, maar ook voor het meedenken over of oplossen van
schoolzaken.

Evaluaties:
Vanavond is de klankbordgroep online bijeen. Hun bevindingen nemen we mee in de volgende
Paarse Noot, die niet vrijdag (dan is het immers Goede Vrijdag) maar dinsdag weer verschijnt.
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Rooster:
De groene week komt te vervallen, dit is een gewone lesweek geworden.
De meeloopdag van 9 april wordt ook een gewone lesdag, omdat meelopen op een bedrijf op dit moment bijna
niet mogelijk is.
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