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Geachte ouder / verzorger, beste leerling,  
 
Nog even en het is zomervakantie, de laatste schoolweken staan voor de deur. In deze brief vindt u de 
gegevens die belangrijk zijn voor de laatste schoolweken. Wilt u deze informatie goed doornemen? 
Wijzigingen vindt u in Magister. Als er vragen zijn, stelt de leerling deze aan de mentor. Succes met de 
laatste weken van dit schooljaar! 
 

Maandag 27 juni en dinsdag 28 juni Les volgens rooster. 

Woensdag 29 juni t/m maandag 4 juli Toetsdagen. Zie rooster in Magister.  
Dinsdag 5 juli  Inhalen (alleen voor de leerlingen die toetsen of opdrachten 

moeten inhalen). Info van de mentor. 
Woensdag 6 juli LOB-gesprekken; tijden per klas bekend via de mentor.  

Uitloop inhalen.  
Donderdag 7 juli LOB-gesprekken; tijden per klas bekend via de mentor. 

Uitloop inhalen. 
Vrijdag 8 juli Rapportvergaderingen, leerlingen vrij.  

Alle leerlingen worden vandaag gebeld om de uitslag van de 
eindvergadering door te geven. 

Maandag 11 juli  Schoolreisje naar Efteling. 
Dinsdag 12 juli Afrondingsdag (inhaalochtend). 
Woensdag 13 juli Buitenschoolse sport- en kunstdag. Info volgt. 
Donderdag 14 juli Studiedag schoolmedewerkers; leerlingen vrij. 
Vrijdag 15 juli Rapport ophalen, kluisje leegmaken en boeken inleveren 

volgens onderstaand schema.  
12.00 uur: vakantie! 

 
 
Schema rapporten en boeken 
 

 1A 1B 1C 1D 
Lesuur 1 
8.20-9.10 uur 

Boeken inleveren Boeken inleveren Boeken inleveren Boeken inleveren  

Lesuur 2 
9.10-10.00 uur 

Rapport ophalen 
in 007 

Rapport ophalen 
in 010 

Rapport ophalen 
in 004 

Rapport ophalen  
In 208 

 
 
De eerste schooldag is dinsdag 30 augustus. In de eerste week van de zomervakantie kunt u een 
digitale brief verwachten met alle benodigde informatie over het nieuwe schooljaar. 
 
Wij hopen u zo voldoende te hebben geïnformeerd en wensen u alvast een fijne vakantie. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
De schoolleiding 
 

Aan de ouder(s) / verzorger(s) en alle leerlingen  
van leerjaar 1  
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