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NR: 8

Datum: 14 mei 2019

Kalender
Do 23 mei:
Do 30 & vrij 31 mei:
Ma 10 juni:
Vrij 14 juni:
Ma 17 t/m vrij 21 juni:
Do 20 juni:
Ma 24 t/m do 27 juni:
Vrij 28 juni:

Meeloopmiddag groep 8-leerlingen
Hemelvaart: twee vrije dagen
Tweede pinksterdag: vrije dag
Rapport 3 mee naar huis
Reflectieweek 3, ouder/kind-gesprekken,
leerlingen vrij vanaf 12.15 uur
Kennismakingmiddag nieuwe leerlingen en ouders
(groep 8): 13.30-16.00 uur
activiteitenweek: afsluiting van het schooljaar
Programma van deze week volgt: geen hele schooldagen
start vakantie voor de leerlingen

Belangrijke info
Boeken inleveren + bestellen
Eind dit schooljaar moeten alle zogenaamde huurboeken van de leerlingen worden ingeleverd bij boekhandel Van Dijk. Hier
helpen we de leerlingen bij: in de reflectieweek krijgen ze allemaal de opdracht de boeken mee naar school te nemen en hier te
laten. Vanuit boekhandel Van Dijk krijgen we lijsten en dozen om alles per leerling te checken en te retourneren. Wilt u er thuis op
toezien dat de boeken netjes en bewaard blijven? Maandag 24 juni zetten we alle dozen samen met de leerlingen in de
rolcontainer. Van Dijk haalt deze dinsdag 25 juni op. Wanneer boeken niet in orde of compleet zijn, krijgt u hier thuis (via mail of
post) bericht over van Van Dijk. Bij vragen dient u contact op te nemen met boekhandel Van Dijk.
Dit schooljaar hebben wij de boeken voor uw zoon/dochter besteld. Komend schooljaar zal dit anders zijn: u krijgt van ons de
informatie hoe en wanneer u zelf de boeken voor komend leerjaar bij de TTV kunt en moet bestellen. Deze informatie krijgt in
volgende maand, zodat u nog voor de zomervakantie de boeken kunt bestellen. Op de thuisscholen werkt dit op dezelfde manier.

Actualiteiten
Meeloopmiddag 23 mei: 13.00-14.30 uur
Leerlingen van groep 8 die dit jaar nog niet op bezoek zijn
geweest bij de TTV lopen mee op deze middag. Voor hen is een
apart rooster gemaakt met korte lessen en een rondleiding. De
lessen van klas 1A, 1B en 2A gaan die middag gewoon door
volgens hun eigen reguliere rooster.

Trots op!!
Het stagelopen van al onze leerlingen!!
Allemaal hadden ze een stageplek geregeld en
ze hebben het prima gedaan die dag (zie foto).
Al die lekkere pizza’s die gebakken zijn door onze leerlingen
bij New York Pizza (zie foto’s).

Nieuw project
Na de meivakantie zijn we gestart met het laatste project:
“Droomvakantie”. Onderwerpen als klimaten,
vervoersmiddelen, pictogrammen, talen en gerechten komen
voorbij deze weken. Uiteindelijk maken alle leerlingen een
reisbrochure van hun eigen droomvakantie. Deze zullen ze
presenteren aan hun klas.

Wist je dat?
Het heel goed gaat met ‘onze Stef’? Hij is alweer bijna dagelijks bij ons en geeft
hier en daar ook een lesje. TOP!
Leerlingen van klas 2A een debatles hebben gehad? Meneer Schlebos – docent
maatschappijleer van het Reeshof College – is hiervoor langs geweest! De
leerlingen hebben knap gedebateerd!
Er nog leuke gastlessen zijn deze weken: zo komt reisbureau D-reizen deze
week langs en gaan we volgende week vrijdag met elke klas naar MBO De Rooi
Pannen voor een gastles over luchtvaart!

