Nieuwsbrief klas 1, juni 2022

Geachte ouder(s)/verzorger(s),

De laatste schoolweken zijn aangebroken. In deze nieuwsbrief krijgt u een overzicht van de
verschillende activiteiten.
Rooster toetsweek
Op woensdag 22 juni begint een toetsvrije periode tot de toetsweek. Op maandag 27 en dinsdag 28
juni zijn de laatste lesdagen. Daarna begint de toetsweek, die zoals u ziet drie dagen duurt. De
mentoren zijn inmiddels al bezig om de leerlingen hierop voor te bereiden.
Na de toetsweek zijn er dus geen reguliere lessen meer. Over de invulling van de dagen na de
toetsweek vindt u hieronder meer informatie.
Op de volgende dagen worden toetsen afgenomen:
Woensdag 29 juni
wiskunde
Frans

Donderdag 30 juni
Grieks

Vrijdag 1 juli
Latijn
biologie (A, B, C en E)

De tijden van de proefwerken komen in Zermelo te staan.
Tijdens de toetsweek moeten leerlingen hun jassen en tassen in hun kluisje doen. Deze mogen niet
mee het lokaal in en ook niet op de gang liggen. Het is wel verstandig om een leesboek mee te
nemen, voor als iemand snel klaar is met een toets.
Kluisjes
Aan het eind van het schooljaar moeten de kluisjes leeg worden opgeleverd. Dat kunnen de leerlingen
doen op de dag waarop zij op school moeten zijn voor het inleveren van hun boeken. Tip: haal eerst je
kluisje leeg, misschien ligt daar een zoekgeraakt boek.
Procedure na de rapportvergadering
In sommige gevallen belt de mentor na de rapportvergadering met u: als uw kind blijft zitten of als het
juist net over is (tegen de verwachting in). De bevorderingsnormen kunt u op de site vinden (bij
leerlingen, informatie klas 1, 2, 3:bevorderingsnormen).
Maandag 4 juli en/of dinsdag 5 juli: inhaalmoment toetsen voor leerlingen die door ziekte een toets
hebben gemist in de toetsweek, 10 uur, T21. Nadere info t.z.t. in Zermelo.
Tevens
rapportvergaderingen onderbouw.
Dinsdag 5 juli: teruggave toetsen onderbouw. Zie t.z.t. Zermelo.
Inleveren boeken: zie Zermelo.
Woensdag 6 en donderdag 7 juli: rapportvergaderingen onderbouw, geen activiteiten voor
leerlingen.
Vrijdag 8 en maandag 11 juli: rapportvergaderingen bovenbouw, geen activiteiten voor leerlingen.

Dinsdag 12 juli: personeelsuitje – school gesloten. Geen activiteiten voor leerlingen.
Woensdag 13 en donderdag 14 juli: Vergaderingen voor docenten, geen activiteiten voor leerlingen.
Vrijdag 15 juli: Promotie Nieuwe Kerk voor klas 1, 2 en 3 (Nieuwe Kerkhof 1, Groningen) van 9 tot
10.30 uur. Onze traditionele afsluiting van het schooljaar, met aansluitend het uitdelen van de
rapporten. Ouders zijn van harte welkom.
Gevonden voorwerpen
In de loop van het schooljaar is hier het nodige blijven liggen. Bij de gevonden voorwerpen dit keer
vooral veel sleutels, etuis en boeken. Dit materiaal wordt de laatste drie schoolweken (vanaf 27 juni)
tentoongesteld in de hal van de K. Misschien is het goed om daar tegen die tijd een kijkje te nemen, of
uw kind te vragen om dat te doen.
Volgend schooljaar
Op dinsdag 30 augustus begint het nieuwe schooljaar. Vrijdag 26 augustus krijgt u meer informatie
over de start van het schooljaar.
Om alvast in uw agenda te zetten: dinsdag 27 september is de ouderavond voor klas 2.
Mocht ik u niet meer zien of spreken, dan wens ik u alvast een goede zomervakantie!
Met vriendelijke groet,
mede namens Lynette Vos,
Caroline Coppes (c.coppes.praedinius@o2g2.nl)

