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PLANNING 

Donderdag 11 januari: 

 Nieuwsbrief 6. 

Vrijdag 12 januari: 

 Les 1 en 2, afname rekentoets voor leerlingen uit leerjaar 4 die rv volgen. 

Woensdag 17 januari: 

 Belangstellende leerlingen lunchen met schoolleiding. 

Donderdag 18 januari: 

 Schaatsen voor leerlingen leerjaar 4 met LO2 in pakket (stond eerst op 26 januari). 

Vrijdag 19 januari: 

 Inhaalmoment voor leerlingen leerjaar 4 tijdens les 8 en 9. 

Maandag 22 januari: 

 Start toetsweek. In toetsweek rekentoets voor gedoubleerde leerlingen leerjaar 4. 

 Start activiteitenweek. 

Vrijdag 26 januari: 

 Einde toetsweek en activiteitenweek.  

Maandag 29 januari: 

 Voortgangsvergadering leerjaar 1 en 2. 

Dinsdag 30 januari:  

 Voortgangsvergadering leerjaar 1 en 2, 40 minuten rooster. 

Donderdag 1 februari: 

 Nieuwsbrief 7. 

 

 

 

GELUKKIG NIEUWJAAR 

 

 

Via deze weg wensen we alle leerlingen, ouders, medewerkers en overige 

betrokkenen een heel gelukkig en vooral gezond 2018 toe. 
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PROJECT: DE FITSTE KLAS 

In november zijn we gestart met het project de fitste klas in klas 2.  Dit project was 

een samenwerking tussen biologie, leefstijl en lo, waarin het accent lag op het 

bevorderen van een gezonde leefstijl onder leerlingen. In december hebben we dit 

project afgesloten. 

Aan het eind van het project hebben we gekeken welke klas het beste gepresteerd 

had tijdens het project. Dit was afhankelijk van de vooruitgang in de algemene 

fitheid en de betrokkenheid van leerlingen in de lessen biologie en leefstijl.  

De klas die de meeste punten heeft behaald sleept de titel: “de fitste klas” binnen. 

De prijs is een dag zwemmen in Meerdal met de klas!  

De winnende klas is inmiddels bekend. De uitreiking zal plaatsvinden op maandag 22 januari om 11.50 uur in de 

oude aula.  

 

 

 

TOETSWEEK LEERJAAR 4 

Van 22 tot en met 26 januari vindt de toetsweek voor leerjaar 4 plaats. Naast schriftelijke toetsen staan er ook 

mondelinge toetsen op het programma. De leerlingen hebben de toetsindelingen inmiddels ontvangen. De toetsen 

vinden plaats in de aula in combinatie met lokalen. We zullen hierbij de examenopstelling nabootsen om daar 

alvast mee te oefenen. 

 

 

 

ACTIVITEITENWEEK 

In de week van 22 januari vinden er voor klas 1, 2 en 3 diverse activiteiten plaats. 

Leerjaar 1 speelt op 22 en 23 januari het spel: The real game. Twee dagen lang staat het programma in het teken 

van loopbaanoriëntatie. 

Leerjaar 2 heeft op 24 tot en met 26 januari de tweede module in het teken van PSO (praktische sector oriëntatie). 

Leerjaar 3 is deze week de gehele week afwezig, omdat zij op stage zijn bij een instelling of bedrijf. 

 

 

 

 


