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Belangrijke info
Team TTV – Schoolspullen – Magister - Ouderavond 10 september
Ddd
Het team TTV is dit jaar uitgebreid! Naast Stef Staps (1A), Renske Gardeniers
(1B), Kim de Louw (1B), Jessie Wouters (1C), Niels Hassink (2A) en Anke Carels
Aqaqdddd
krijgen de leerlingen dit jaar les van Stijn van Hal en Marieke Salvetti. Stijn komt
als leerkracht van groep 8 van basisschool Prins Bernard en is – samen met
Jessie – mentor van klas 1C. Marieke heeft afgelopen jaar bij SO De Keyzer
gewerkt en gaat de lessen techniek verzorgen. Wij zijn blij met onze nieuwe
gvg
collega’s! En dan nog een nieuwtje… Kim is zwanger! Begin december zal zij gaan
genieten van haar verlof.
De eerste lesweek zit erop! We hebben deze eerste lessen al veel aandacht
geschonken aan welk materiaal er voor (w)elk vak nodig is voor de leerlingen en
hoe het gebruikt dient te worden (studievaardigheden): dit blijven we de komende
weken doen. Fijn als jullie thuis ook meekijken en – helpen: # samen!
De leerlingen hebben deze week met hulp van hun mentor ingelogd op de
Chromebooks op school: ze hebben een eigen inlog en kunnen o.a. in magister
nu. Ouder(s)/verzorger(s) hebben per post inloggegevens ontvangen – zijn hier
vragen over of heeft u deze niet ontvangen: stel de vraag via bit.ly/svtict (de ICT
van SOVOT) of vraag even na bij de mentor van uw zoon/dochter.

Wist je dat?


Leerlingen van klas 1 op grote
hoogte zijn geweest tijdens de
introductieweek ;-) ?



We deze eerste lesweek al
gestart zijn met het eerste
project van dit jaar: “Wie ben
ik?” – klas 1 en “Vroeger en
nu”- klas 2?

TrDinsdag 10 september organiseren we, samen met externe instanties, een
verplichte ouderavond. Vanaf 18.45 uur is de inloop en om 19.00 uur start jullie
lesrooster ;-). De mentor van uw zoon/dochter legt het allemaal uit bij de start van
de avond en zal samen met jullie terugblikken na de mini-lessen (einde 21.00 uur).

Trots op:

Kalender september
Di 10 sept: verplichte ouderavond alle klassen
Di 17 sept: ontwikkel-dag team TTV: leerlingen vrij
Do 19 sept: TTV-team naar Durendael: leerlingen vrij vanaf 12.15 uur



De leerlingen van klas 2 die
voor de afsluiting in de
introductieweek hapjes
hebben gemaakt, gastheer zijn
geweest en de bar bemand
hebben!



De eerstejaars-leerlingen die
hun weg al goed weten te
vinden binnen de TTV.

