
 

 
 

pagina 1 

Algemeen info@nxt.eu • www.nxt.eu 

 

 

 

 
 

Coronamaatregelen 
 

We zijn blij, dat iedereen het er over eens lijkt te zijn, dat het opnieuw sluiten van scholen één 
van de laatste opties moet zijn om het virus het hoofd te bieden. Zowel het team als de 
leerlingen zijn blij, dat ze “gewoon” iedere dag naar school kunnen komen.  
 
Vanaf maandag geldt op scholen weer de mondkapjesplicht. Afgezien van leerlingen, die het 
vergeten waren, hielden onze leerlingen zich keurig aan de nieuwe afspraak. Dat neemt niet 
weg, dat het voor iedereen best spannend is om zich met velen in een beperkte ruimte te 
bevinden. We doen samen ons best om er het beste van te maken. 
 
Gelukkig valt het aantal daadwerkelijke besmettingen op NXT tot nu toe enorm mee. Wel 
worden we regelmatig geconfronteerd met leerlingen of collega’s, die volgens de huidige regels 
in thuisquarantaine moeten. Daarnaast zijn er collega’s met jonge kinderen, die nu soms niet 
terecht kunnen in de kinderopvang. Ook hier geldt, dat we ons best doen om het primaire 
proces zoveel mogelijk doorgang te laten vinden. 
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Maatschappelijke Stage en LOB-stage gaan niet door 

Voor derdeklassers stond in de week voor de kerstvakantie de Maatschappelijke Stage 
gepland en voor vierdeklassers in diezelfde week de LOB-stage. Voor beide stages geldt, dat 
leerlingen dan een week meelopen in een organisatie of bedrijf. Wat ons betreft een super 
leerzame ervaring en een mooie vorm van buitenschools leren. 
We merken echter, dat veel organisaties en bedrijven in de huidige situatie geen leerlingen 
willen ontvangen. Uiteraard begrijpen we dat. Dat betekent dat beide stages helaas niet door 
kunnen gaan. Deze week wordt voor derde- en vierdeklassers nu een gewone lesweek. 
Mogelijk dat de Maatschappelijke Stage later in het schooljaar alsnog kan plaatsvinden. 
 
 

Gezonde School 

Sinds vorig jaar is NXT een Gezonde School. Aan het begin van het 
schooljaar hebben wij een watertap kraan geplaatst en heeft iedereen een 
mooie waterfles gekregen met onze naam en het logo van NXT erop. En 
sinds deze week bieden wij gratis fruit aan de leerlingen en docenten.  
 
Gezond eten loont, want het draagt bij aan betere schoolprestaties. 
Leerlingen die gezond zijn, zitten vaak lekker in hun vel. Door elke dag 
vers fruit aan te bieden maken leerlingen sneller een gezonde keus en 
hebben daar ook later in hun leven profijt van.   
 
In de docentenkamer staat er vanaf deze week ook elke dag vers fruit en 
het team geeft hiermee direct het goede voorbeeld. 
  

 

 
What's NXT? 

Aan het eind van iedere nieuwsbrief vindt u een kort overzicht van wat er de komende periode 
op het programma staat. Op de site kunt u de complete jaaragenda vinden. 

Ma. 06-12-2021 Rapport 1 uitdelen aan eerste-, tweede- en 
derdeklassers 

Di. 07-12-2021 Deadline inschrijven herkasingen periode 1 voor 
derdeklassers 

Do. 09-12-2021 Ontwikkeldag voor het team, leerlingen zijn lesvrij 

Vrij. 03-12-2021  Herkansingen SE2 voor vierdeklassers, 
vierdeklassers vandaag lesvrij 
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Vrij. 10-12-2021  Paarse Vrijdag 

Vrij. 10-12-2021 Herkansingen periode 1 voor derdeklassers, 
derdeklassers vandaag lesvrij  

Vrij. 17-12-2021  14.15 uur:  Sport+ programma 

Vrij. 24-12-2021 Kerstactiviteiten 

27-12-2021 t/m 07-01-2022 Kerstvakantie 

 

 


