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Nieuwsbrief van het Axia College, Vondellaan. 
 

Corona en actualiteiten. 
 
We zijn alweer een maand gevorderd in het jaar 
2021. Zoals u begrijpt zitten we nog steeds in een 
school die is georganiseerd op een manier waarbij 
we zoveel mogelijk de veiligheid proberen te borgen.  
De veiligheid van zowel leerlingen als personeel. 
Sommige dingen doen we alweer een aantal 
maanden. Denk aan het wassen van de handen, het 
gebruiken van mondkapjes bij verplaatsingen, aparte 
ingangen en aparte pauze tijden. Welnu, zo is er nog 
meer maar daar weet u al van.  
 
Onlangs zijn er nog twee zaken bijgekomen waarvan 
het wellicht handig is, dat u het weet. Op de eerste 
plaats willen we de leerlingen tijdens pauzes niet 
meer in de kantine laten verblijven. Dat zou te druk 
worden in het kader van “afstand houden”. We 
hebben dus een grote partytent op het schoolplein 
geplaatst en dat maakt het mogelijk dat alle klassen 
één keer per dag naar buiten kunnen. Ook als het 
pijpenstelen regent want op deze manier hebben we 
altijd een dak boven ons hoofd.  
 
Daarnaast ventileren wij al een tijdje in de school. 
Dat is bekend en in die zin “oud nieuws”. Nieuw is 
echter dat de temperaturen aardig dalen de laatste 
tijd en dat maakt het er niet gezelliger op. Sinds 
vorige week hebben we echter extra straalkachels 
aangeschaft én in de klassen geplaatst. Dat scheelt 
een slok op een borrel! Tropisch is het niet maar 
merkbaar is wél dat ondanks de lage 
buitentemperaturen, het kwik ín de klassen niet 
onder de 19 graden komt. Dat is alleszins werkbaar.  
 

 
Afscheid collega. 
      

Onze collega Joyce zal na een dienstverband van 
bijna 14 jaar haar inzet bij ons beëindigen. Joyce is 
dusdanig gepokt en gemazeld met ervaring binnen 
onze school, dat ze heeft besloten haar ervaring te 
gaan gebruiken in een andere baan. Dat is een 
gezonde en normale gang van zaken, alhoewel het 
ons natuurlijk ook veel verdriet doet. Wij wensen 
haar succes en wij zullen haar liefdevol uitzwaaien 
op de laatste dag vóór de voorjaarsvakantie.  

Momenteel zijn wij druk bezig met een zoektocht 
naar iemand die haar baan gaat overnemen. We 
weten dus nog niet wíe dat gaat doen maar ik denk 
dat ik daar snel bij u op terug zal komen. 
 
“Ondertussen” is er ook nog een nieuwe collega 
begónnen. Haar naam is Mieke de Jong en we durven 
nu al te stellen dat zij op de meest bijzondere manier 
ooit binnen is gekomen. Niet veel mensen kunnen 
immers stellen dat hun eerste 2 weken in een nieuwe 
baan, in het onderwijs, zo vreemd zijn begonnen. 
Namelijk virtueel, na afloop van de kerstvakantie. 
Mieke geeft bij ons wiskunde. Ze is méér dan 
welkom! 
 

  
Belangrijke data. 
 

- Maandag 15 februari is een studiedag. De 
leerlingen zijn dan vrij.  

- Maandag 22 t/m vrijdag 26 februari: 
voorjaarsvakantie. 

 

 
Communicatie vanúit school, naar u. 
 
Vanzelfsprekend wordt er veel en vaak gecommuniceerd 
met u, vanuit school. Ik wil u op het hart drukken om goed 
in de gaten te houden dat we dit doen op twéé mogelijke 
manieren:   
 

- Communicatie naar uw persoonlijke mail. Op die 
manier krijgt u bijvoorbeeld ook deze nieuwsbrief. 
Houdt uw mail dus in de gaten. 

- Communicatie via SOM. Daarvoor moet u 
vanzelfsprekend eerst inloggen maar het is van 
enorm belang dat u dit regelmatig doet 
(bijvoorbeeld eens per week). Bovendien kunt u 
dan meteen de vorderingen van uw kind/pupil 
monitoren! 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


