Nieuwsbrief klas 3, juni 2022

Geachte ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen van klas 3,

Het schooljaar is bijna ten einde. Wat is dit jaar snel voorbijgegaan! Na de eerste drie
periodes van ‘gewone’ lessen met afsluitend een toetsweek, hebben de leerlingen in periode
4 gewerkt aan de verschillende thema’s in de ‘pilot’. Elk thema had een eigen lokaal, waar
werd gewerkt aan zeer uiteenlopende opdrachten. Uw zoon of dochter heeft er vast van alles
over verteld thuis, zo niet, vraagt u er dan eens naar.
De voornaamste doelstellingen van de pilot zijn om de motivatie van de leerlingen te
verhogen en om te kijken of vak geïntegreerd (of vakoverstijgend) onderwijs een
meerwaarde heeft voor ons onderwijs. De winst t.o.v. het reguliere programma is dat de pilot
een afwisseling biedt die in de reguliere lessen niet plaats kan vinden. Datzelfde geldt voor
het integreren van (delen van) vakken. Tijdens de reguliere lessen ligt de nadruk toch vaak
op kennisoverdracht. De pilot biedt des te meer ruimte voor het ontwikkelen van
vaardigheden, zowel vakspecifieke als executieve.
De ervaringen van zowel leerlingen als docenten zijn inmiddels verzameld via vragenlijsten.
Wij nemen de feedback mee naar volgend jaar, we blijven leren!
Afsluiting
We zijn blij dat we dit jaar als vanouds met elkaar kunnen afsluiten met de promotie in de
Nieuwe Kerk. Tijdens deze ceremonie sluiten we met de leerjaren 1, 2 en 3 het schooljaar af.
Ouders zijn hierbij welkom. De promotie vindt plaats op vrijdag 15 juli, van 9.00 - 10.15 uur.
Aan het einde van deze bijeenkomst delen de mentoren de rapporten uit aan hun eigen klas.
Inleveren boeken
Donderdag 7 juli vanaf 13.00 uur, rooster staat in Zermelo.
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.
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
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.
Overzicht tot de zomervakantie

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 in de Nieuwe Kerk voor klas 1, 2 en 3 (Nieuwe Kerkhof 1,
Groningen) van 9.00 tot 10.30 uur. Onze traditionele afsluiting van het schooljaar, met
aansluitend het uitdelen van de rapporten. Ouders zijn van harte welkom.

Volgend schooljaar
Op dinsdag 30 augustus begint het nieuwe schooljaar. Vrijdag 26 augustus krijgt u meer
informatie over de start van het schooljaar.
Om voor volgend schooljaar vast in uw agenda te zetten: 22 september is de ouderavond
voor klas 4.
Mochten wij u niet meer zien of spreken, dan bij deze alvast een goede zomervakantie!
Met vriendelijke groet,
Caroline Coppes en Lynette Vos

