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Betreft: diverse schoolzaken
Beste leerlingen en ouders,
Nog enkele weken tot de meivakantie en dan gaan we alweer de laatste fase van het schooljaar in.
In deze brief willen we jullie graag informeren over enkele belangrijke zaken die op school aan de
orde zijn.
-Deze week vinden de leerlingbesprekingen van alle jaarlagen plaats. Dit betekent dat er vanaf
dinsdag 2 april tot en met vrijdag 5 april met een verkort rooster wordt gewerkt.
-Volgende week, tussen 10 en 12 april, vinden de jaarlijkse voorstellingen van ons schooltoneel
plaats in het mooie theater het Zonnehuis. Hierover hebben jullie reeds een brief ontvangen. Alle
leerlingen worden in de gelegenheid gesteld onder schooltijd de voorstelling 'Fiddler on the Roof’ te
bezoeken.
-Op dinsdag 16 en woensdag 17 april vinden de 10 minutengesprekken met docenten plaats, voor
leerjaar 1 tot en met 5. Ouders kunnen deze gesprekken aanvragen via een aparte mail die
morgenochtend verstuurd wordt.
-Voor leerjaar 6 geldt dat mentoren met ouders contact zullen opnemen indien ze dat noodzakelijk
achten; andersom mogen ouders altijd zelf om een afspraak verzoeken. De week van 15 tot en met
19 april is de laatste officiële lesweek voor dit leerjaar. Er zullen dan nog proefexamens aangeboden
worden. Op vrijdag 19 april zijn de leerlingen vrij. Het Centraal Examen start op donderdag 9 mei in
onze gymzalen.
-Op donderdag 18 en vrijdag 19 april zijn er geen lessen in verband met de jaarlijkse ‘Titanentriomf’
voor leerjaar 1 tot en met 5. Ouders zijn van harte welkom op donderdag 19 april vanaf 17.00 uur. De
leerlingen willen dan zoveel mogelijk geld ophalen voor het goede doel dat zij als klas gekozen
hebben. Ook hierover zullen jullie nog apart geïnformeerd worden.
-Het nieuwe rooster gaat in op maandag 6 mei. Het invoeren van dit nieuwe rooster hangt samen
met enkele langdurig zieken en vervangingen vanwege zwangerschaps- en ouderschapsverlof, die
helaas ook lesuitval als gevolg hebben gehad. Dit is meer dan we gewend zijn; indien noodzakelijk
wordt op andere momenten gelegenheid geboden aan de leerlingen om gemiste stof in te halen.
Roosterwijzigingen vanaf heden:
Biologie en Science:
Esther van Vliet is terug van haar zwangerschapsverlof. Zij geeft deze week weer Science aan
klas 2D en biologie aan klas 4, 5 en 6. Haar ouderschapsverlof wordt waargenomen door
Tayo van Boeckel; hij gaat klas 2A lesgeven.
Engels:
Mary Johnson is terug van zwangerschapsverlof. Zij gaat deze week de klassen 1B, 1C, 3A, 3B,
3C, 4B, 5A, 5B en 5E weer lesgeven. In verband met vervanging na het vertrek van Sophie
Batchelor gaat Sjors Broeders klas 2A, 2B, 2D en klas 4A lesgeven.
Nederlands:
Lotte Straatsma zal na de meivakantie terugkeren. Zij gaat twee vierde klassen en één vijfde
klas lesgeven. Lorentine van Tijn stopt dan met haar vervangende werkzaamheden. Lean
Baas hervat haar lessen aan één vijfde klas.

Literatuur leerjaar 4:
In de derde en vierde periode hebben de leerlingen van klas 4 het vak literatuur niet gehad. Dit
kwam door de ziekte van één docent waardoor de andere literatuurdocenten vooral bij het vak
Nederlands moesten bijspringen. We organiseren daarom op woensdag 5 juni een hele dag over
literatuur om zo het vak alsnog aan te bieden. De leerlingen gaan op die dag aan de slag met allerlei
literatuuropdrachten en sluiten de dag af met een cijfer. Zij worden hierover apart geïnformeerd.
Verder komt het vak in klas 5 ook nog terug.
Beeldende vorming:
In verband met de langdurige ziekte van Mark Raemaekers zijn we blij te kunnen melden dat
binnenkort de vervanging kan starten. Zodra dit het geval is worden de betrokken klassen nader
geïnformeerd.
L.I./informatica:
Klaas Maijer is inmiddels gestart met de vervanging van Fred Brugmans in het 3e leerjaar. Fenny
Postma, die al CKV geeft, zal deze week starten met de vervanging in het 2e leerjaar.
Na de meivakantie, die duurt van 20 april tot en met 5 mei, zal leerjaar 2 op kamp gaan en vindt voor
leerjaar 3 het jaarlijkse maatschappelijke project Indemiks samen met het Comenius Lyceum plaats.
Deze leerjaren worden hierover nog apart geïnformeerd. Ook volgt na de meivakantie een overzicht
van de lessen en overige activiteiten in de periode tot de zomervakantie.
We vertrouwen erop jullie zo voldoende geïnformeerd te hebben.
Vriendelijke groet,
Jaco Mijnheer, teamleider leerjaar 1 en 2
Hans Schoonheim, teamleider leerjaar 3 en 4
Ingeborg Nietzman, teamleider leerjaar 5 en 6
Elly Loman, rector

