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Beste leerlingen, beste ouders/verzorgers,
De kerstvakantie staat voor de deur; graag informeren we jullie over de laatste schooldagen van
2019 en over roostertechnische en organisatorische zaken in 2020.
Deze week eindigen we in kerststemming met de volgende activiteiten:
Schoolfeest met feestelijke aankleding donderdagavond 19 december in Club Nova
In deze club in de Leidsedwarsstraat sluiten we 2019 feestelijk af voor alle leerjaren van 20 uur tot
00.30 uur. Om 22 uur gaat de deur dicht! Het feest is alcoholvrij, controle van tassen en
blaastesten kunnen plaatsvinden. Fijn als u uw kind komt brengen en/of halen.
Vrijdag 20 december laatste schooldag: geen lessen
Leerjaar 1 en 2: kerstviering
Leerjaar 1 : 9 uur kerstontbijt en muziekoptreden tot 12 uur
Leerjaar 2: 10 uur kerstontbijt en mentoractiviteit tot 12 uur
Leerjaar 3 en 4: volleybaltoernooi in sporthal De Weeren
Leerjaar 3: 10-12.30 uur
Leerjaar 4: 13-15.30 uur
Leerjaar 5 en 6: volleybaltoernooi in Van Hogendorphal
10-14 uur
==============
Rooster:
6 januari start er een nieuw rooster in verband met de start of het einde van verloven van collega’s.
20 januari start er een nieuw rooster voor de tweede helft van het schooljaar.
Vervangingen in verband met verloven en ziekte:
• Maina van Ierland gaat met zwangerschapsverlof. Zij wordt vervangen door Martijn Jobse,
een nieuwe collega. Haar mentoraat wordt overgenomen door Annelies van den Berg. Als
gevolg hiervan wisselt Annelies voor het vak Frans haar klas 1A met klas 1D van Richtsje
Hellinga.
• Annette van Baalen gaat met zwangerschapsverlof. Zij wordt vervangen door Esther van
Vliet en Marc van Westen; haar mentoraat wordt vervangen door Martijn Jobse.
• Rikkert Heydendael wordt deels vervangen voor zijn aardrijkskundelessen in leerjaar 2 door
Wouter Luttekes, een nieuwe collega, wegens uitbreiding van zijn werkzaamheden binnen
de stichting VOvA.
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Annemarie Post zal wegens ziekte voor haar lessen deels vervangen worden door Sjors
Broeders en Sabine Balk. Er loopt momenteel een vacature voor de overige te vervangen
uren. Haar mentortaken zullen voorlopig overgenomen worden door Katharina Stehr.
De vacature die was ontstaan door het vertrek van Annelies Kwaak en de ziekte van Tjandra
Tol wordt momenteel tijdelijk vervuld door Joep Zijp, Stan van Remmerden en Bianca
Hoffman. Met ingang van 3 februari zal deze grotendeels vervuld worden door onze nieuwe
collega Veerle de Jong. Voor de vervanging van de overige uren van Tjandra Tol wordt
momenteel geworven. Het mentoraat van Tjandra wordt nu overgenomen door Iris
Driessen. Haar taken voor het Zorg Coördinaat worden voor Leerjaar 3 waargenomen door
Annette Bosscher (tevens Zorg Coördinator Leerjaar 1 en 2) en voor Leerjaar 4 door Fokko
Hooijer (tevens Zorg Coördinator voor leerjaar 5 en 6).
Eline Bernelot Moens zal na de voorjaarsvakantie met verlof gaan, haar klassen worden
vervangen door Marijn Lockefeer en Peter-Paul Chaudron, en door Floor de Jonge die
terugkeert van verlof. Haar mentoraat wordt overgenomen door Marijn Lockefeer.

De volgende collega’s heten we welkom terug van zwangerschapsverlof:
Bien Muller (Drama & Rede, CKV, Nederlands)
Floor de Jonge (klassieke talen).
Namens het hele team wensen we alle leerlingen en hun dierbaren een heel fijne kerstvakantie,
en voor 2020 gezondheid en geluk!
Jaco Mijnheer, teamleider leerjaar 1 en 2
Hans Schoonheim, teamleider leerjaar 3 en 4
Ingeborg Nietzman, teamleider leerjaar 5 en 6
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