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Beste ouders/verzorgers, 
 
Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief voor deze week.  
 

1. COVID-19  
Persconferentie - scenario’s onderwijs  
Vanavond volgt er weer een persconferentie. Laten we hopen dat er voor het onderwijs geen (scherpe) 
aanvullende maatregelen nodig zullen zijn. Mocht dit toch het geval zijn, zullen wij u uiterlijk zondag via 
de mail nader informeren over ons (aangepast) onderwijs.  
   
Buitenland reizen  
Het bestuur van de @vocampus heeft samen met de scholen in de afgelopen weken de mogelijkheid 
voor het bieden van buitenlandreizen uitvoerig besproken. Gezien de huidige corona ontwikkelingen 
achten wij als school het niet verstandig om meerdaagse reizen naar het buitenland te organiseren. We 
schatten in dat een reis in Nederland eerder tot de mogelijkheden behoort, dan een reis naar het 
buitenland. Daarom oriënteren we ons wel op reizen in ons eigen land. Ondanks dit moeilijke besluit, 
bekijken we welke mooie alternatieven ons eigen land kan bieden. Uiteraard is dit nog steeds geen 
garantie dat ook die binnenland reis kan doorgaan. Ook daarin zijn we afhankelijk van de maatregelen.   
 

2. Pax Lab  
De afgelopen weken is er hard gewerkt in het Pax Lab. Er is een podium om aan de slag te gaan met een 

VR bril,  er is een greenscreen, robottafel, prachtige meubels en hele stoere visuals op de muren. Een 

aantal docenten is bezig om een uitdagend programma Techniek en Technologie voor de leerlingen 

samen te stellen zodat zij snel in het Pax Lab aan de slag kunnen. Afgelopen woensdag hebben de 

leerlingen van omliggende basisscholen al een kijkje genomen en konden al meteen experimenteren 

met de SperoBolt. Met het Pax Lab hebben wij een mooie aanvulling op ons techniek onderwijs! 

Meer informatie en/of vragen  
Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze brief, dan kunt u contact opnemen met de mentor of 
de afdelingsleider van uw zoon of dochter.   
 
Met vriendelijke groet,    
  
   
Maartje Krüse - Van Helmond    
Rector 


