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Kalender
Zondag 20 jan. 11.00-16.00 uur:
Donderdag 24 jan. 18.00-21.00:
Maandag 28 jan. aanvang 19.00 uur:
Maandag 28 jan. aanvang 19.30 uur:
Donderdag 31 januari:
Dinsdag 5 feb. aanvang 19.00 uur:
Zaterdag 9 feb. 10.00-15.00 uur:
Dinsdagmiddag 12 feb:
Vrijdag 15 feb 15.00-18.00 uur:

Open dag Rooi Pannen
Open dag Campus 013
LOB-avond klas 2 Campus 013
LOB-avond klas 1 én 2 De Rooi Pannen
Team TTV op bezoek bij TOP ( Projectonderwijs): leerlingen om 12.15 uur uit.
Informatie-avond TTV voor groep 8
Open dag Reeshof College
Team TTV naar VSO Parcours: leerlingen om
12.00 uur uit.
Open (mid)dag TTV – voor groep 8

Belangrijke info
De beste wensen
Langs deze weg willen we jullie als ouder(s)/verzorger(s) nog het beste wensen voor dit nieuwe jaar! Fijn dat er zoveel
ouder(s)/verzorger(s) en andere familieleden waren bij de eerste kerstviering van de TTV.
Open Dagen en LOB-avonden voor TTV-leerlingen en – ouder(s)/verzorger(s)
Via de mail bent u al op de hoogte gebracht over de open dag en de LOB-avond (over Loopbaan Oriëntatie: keuzes van vakken
e.d.). Hierboven vindt u de data nogmaals op een rijtje. Goed om hierbij aanwezig te zijn. Daarnaast is deze week in klas 2 een
start gemaakt met een specifieke uitleg door de loopbaanbegeleider van het Reeshof College. Ook de uitleg van De Rooi Pannen
en Campus 013 staan al gepland.

Actualiteiten

Trots op!!

Roosteraanpassingen
I.v.m. het delen van de gymzaal met het ROC en hun periode/roosterwissel, zal het
rooster van onze leerlingen over twee weken aangepast worden. Hierover krijgen de
leerlingen en jullie tijdig bericht.

De leerlingen uit klas 1B
die, samen met een ouder en
mentoren, kersthapjes hebben
gemaakt in de keuken hier op school –
zie hierboven.

Project: gezondheid
Na de vakantie zijn we gestart met een nieuw project. We hebben gekozen voor het
thema gezondheid. Leerlingen zijn nu bezig met het bepalen van hun
onderzoeksvraag: die kan gaan over voeding/eten, mentale gezondheid, sport en
beweging, ziektes/medische wereld, milieu en omgeving.
Er zullen verschillende gastlessen rondom dit thema komen deze periode.

De eerste schakelleerlingen:
zij zijn één keer in de week aan het
oefenen op hun thuisschool.

Wist u dat?.....
 Klas 2A in een practicum les van






biologie in kippenhartjes heeft
mogen snijden? Dat deden ze
goed! – zie hiernaast
We een gastles van Tesla hebben
gehad!!! Twee werknemers waren
mét auto op bezoek bij de TTV.
Er ook nog gastlessen zijn geweest
van RnewT – jongerenwerk en
economie van een docent van het
Beatrix College?
Er op de volgende pagina nog
foto’s staan van de kerstviering én
een bericht van de politie… ;-)

Gastles politie

Kerstviering

