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NIEUWSBRIEF 4 FEBRUARI 2021
Informatie bestemd voor leerlingen
Projectweek vervalt
De projectweek (22 t/m 26 maart) gaat helaas niet door.
Toetsweek 3 voor de eindexamenklassen en de opstart van het profielwerkstuk voor
4h en 5v blijven (vooralsnog) in deze week gepland staan. Nadere informatie over
deze toetsweek en de opstart van het PWS volgen te zijner tijd.
Leonne Keulen, conrector h/v bovenbouw

Activiteitenaanbod jeugd Sociom
Van 1 t/m 16 februari biedt Sociom een aantal online activiteiten aan voor de jeugd.
Op de bijgaande poster vind je de activiteiten en hoe je je aan kunt melden. Bekijk
het eens op je gemak, wie weet zit er iets tussen wat je aanpreekt.
Linda Sprunken, ondersteuningscoördinator

Profielverdieping 4H en 5V
De profielverdieping van de tweede periode in 4havo en 5vwo wordt afgesloten bij
voldoende deelname. De profielverdiepingen van periode 3 gaan definitief niet door.
De profielverdiepingen van de periode 4 gaan wellicht later dit schooljaar wel door,
afhankelijk van de ontwikkelingen.
Ilke Kolenbrander, coördinator profielverdieping

Lessen eindexamenleerlingen
De lessen van de eindexamenleerlingen gaan tot 1 maart door volgens het ‘om de
dag naar school’- rooster.
Bij binnenkomst kunnen leerlingen gebruikmaken van de kapstokken. Het is niet
langer verplicht je jas mee te nemen naar het lokaal. Leerlingen van 5H kunnen hun
jas ophangen aan de kapstokken bij de lokalen natuurkunde en scheikunde.

Informatie bestemd voor ouder(s)/verzorger(s)
Informatie GGD Jeugdgezondheidszorg
Bij deze mail treft u informatie aan van de GGD Jeugdgezondheidszorg.
Linda Sprunken, ondersteuningscoördinator

Online ouderavond Safer Internet Day
Onlangs bent u geïnformeerd over de online ouderavond Safer Internet Day! op 9
februari van Bureau Jeugd en Media. De avond start om 20.00 uur (tot 21.00 uur).
Alice Geerdink, conrector mavo en brugklas m/h
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Vakdocentavonden 2 en 3 maart
Kortgeleden hebben de ouders van de eindexamenleerlingen een mail ontvangen
over de kolom Exameninfo in Magister. Deze kolom is bedoeld om een beeld te
krijgen van de haalbaarheid van het examen voor een specifiek vak. De vakdocenten
vullen deze kolom in met een - of een + of -m (motivatie) of -c (capaciteiten). Naar
aanleiding van deze kolom konden de desbetreffende ouders een afspraak maken
met een van de vakdocenten van hun kind. Alle vakdocentavonden zijn echter
verplaatst naar 2 en 3 maart. U ontvangt binnenkort informatie over de inschrijving.
Omdat oudergesprekken met de vakcollega's nog even op zich laten wachten,
kunnen de leerlingen ook zelf met de docent in gesprek gaan.
Verder kunt u als ouder ook altijd contact opnemen met de mentor van uw zoon of
dochter om de voortgang en het welzijn van uw kind te bespreken.
Alice Geerdink, Ellen van der Straaten, Leonne Keulen, conrectoren
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