NIEUWSBRIEF 21-06-2018
NIEUWS ALGEMEEN
Overlijden Gerard van der Wal
Afgelopen maandag is onze oud-collega Gerard van der Wal op 62-jarige leeftijd overleden.
Gerard heeft tot aan de zomer van 2017 bij ons op school gewerkt als technisch assistent
houtbewerking. Hij heeft veel van onze leerlinge enthousiast weten te maken voor het vak
houtbewerking. Dit deed hij met veel passie. Afgelopen week is er een herdenkingshoek
ingericht waar de leerlingen hun condoleances konden schrijven. Deze map zal overhandigd
worden aan de familie. Gerard is dit schooljaar nog op school geweest om te kijken hoe het
met hem ging en onderhield nog intensief contact met een aantal collega’s. We gaan hem
missen.
Gezonde school
Onze school is gezond. Op 23 mei 2018 hebben we het vignet Gezonde School gekregen
voor het themacertificaat Bewegen en sport. Dit vinden we een prestatie om trots op te
zijn. We mogen ons gedurende drie jaar een Gezonde school noemen.
Gymkleding
Opvallend vinden we dat steeds vaker dan in het begin van het schooljaar, leerlingen de
gymkleding vergeten. Graag zouden we zien dat jullie samen met jullie kinderen erop
toezien dat er gymkleding mee gaat naar school op de dagen dat de leerlingen gym hebben?
Nieuwe aanmeldingen
Op dit moment zijn we druk bezig met de intakegesprekken van de, met name nieuwe,
eerstejaars. Echter ook voor andere klassen komen soms nieuwe leerlingen binnen. We zijn
goed aan het kijken hoe onze leerlingen in een eventueel nieuwe klassenindeling het beste
tot hun recht komen. Dit doen we samen met de huidige leerkracht van uw zoon/ dochter.
De CVB (commissie van Begeleiding) beslist uiteindelijk over de indeling.
Onderwijspersoneel in het schooljaar 2018-2019 locatie Krabbenbosweg
Wij zijn bijna rond met het personeel voor volgend schooljaar. Zodra we de indeling van de
klassen definitief hebben en het personeel compleet is, maken we dit bekend. We kunnen
wel alvast meedelen dat de volgende mensen ons team komen versterken. Hier zijn we heel
erg blij mee.
Irene Caspers (groepsleerkracht)
Dieke Gröniger (onderwijsassistent)
Tim Damhuis (onderwijsassistent)
Edwin Lansink (onderhoudsmedewerker)
Studiedag 22-06-2018
Op 22-06 hebben de leerlingen vrij ivm een studiedag. Wilt u eraan denken om deze dagen
te noteren?

Laatste schoolweek
In de laatste schoolweek zullen de leerlingen tot en met dinsdag 17 juli les hebben. De
diploma-uitreiking zal plaatsvinden op woensdagavond 18 juli. Indien uw zoon/ dochter een
diploma behaald heeft is hij/zij samen met u welkom en zullen we u een uitnodiging doen
toekomen.
Belangrijke data in het schooljaar 2018-2019
Zomervakantie
23-07-2018 tot en met 31-08-2018
Herfstvakantie
22-10-2018 tot en met 26-10-2018
Kerstvakantie
24-12-2018 tot en met 04-01-2019
Voorjaarsvakantie
18-02-2019 tot en met 22-02-2019
Pasen
19-04-2019 tot en met 22-04-2019
meivakantie
22-04-2019 tot en met 03-05-2019
hemelvaart
30-05-2019 tot en met 31-05-2019
Pinksteren
10-06-2019
Zomervakantie
15-07-2019 tot en met 23-08-2019
De studiedagen voor het schooljaar 2018-2019 worden zo spoedig mogelijk bekend
gemaakt.

