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PLANNING 

Vrijdag 2 februari:  

 Excursie Den Haag voor leerjaar 4 met gs en/of ma in pakket. 

Zondag 4 februari: 

 11.00 – 15.00 uur Open Dag. 

Maandag 5 februari: 

 Studiedag personeel, leerlingen zijn gehele dag vrij. 

Dinsdag 6 februari: 

 40 minuten rooster, les 8 en 9 vervalt. 

Woensdag 7 februari en donderdag 8 februari: 

 Herkansingen periode 2 voor leerjaar 1 t/m 4 (les 9 vervalt). 

Donderdag 8 februari: 

 19.30 uur tot 23.00 uur carnavalsbal voor alle leerjaren. 

Vrijdag 9 februari: 

 Lesuur 1 vervalt en huiswerkvrij voor alle leerjaren. 

Maandag 12 februari: 

 Start carnavalsvakantie. 

Maandag 19 februari: 

 Huiswerkvrij voor alle leerlingen. 

Donderdag 22 februari:  

 MR-vergadering. 

Maandag 26 februari: 

 Ouderspreekuur, middag en avond. 

Dinsdag 27 februari: 

 19.30 – 21.00 uur ontdekkingstocht voor groep 8 leerlingen. 

Maandag 5 en dinsdag 6 maart: 

 15.30 – 17.00 uur en 19.00 – 20.30 uur aanmeldingen voor schooljaar 2018-2019. 

Donderdag 8 maart: 

 Nieuwsbrief 8. 

Maandag 12 maart : 

 19.30 uur Ouderraadsvergadering. 

 

 



Donderdag 15 maart: 

 Kangoeroe wedstrijd (wiskunde wedstrijd) voor alle leerlingen leerjaar 1 en 2 en keuze voor leerlingen uit 

leerjaar 3 en 4. 

 19.00 uur: Muziek examenconcert leerjaar 4. 

Dinsdag 20 maart: 

 40 minuten rooster. 

Vrijdag 23 maart: 

 Herkansingen leerjaar 4. 

Woensdag 28 maart: 

 Binnensportdag leerjaar 1. 

 Excursie biologie/nask leerjaar 2. 

 Watersportdag leerjaar 3 met lo2 in het pakket.  

 Excursie biologie leerjaar 4. 

Donderdag 29 maart: 

 Binnensportdag leerjaar 2. 

Vrijdag 30 maart: 

 Start toetsweek leerjaar 4. 

Maandag 2 april: 

 Vrij, Tweede Paasdag. 

Woensdag 4 april: 

 Groepsfoto leerjaar 4. 

Donderdag 5 april: 

 Vertrek proefexpeditie Award leerjaar 3. 

Vrijdag 6 april: 

 Einde toetsweek leerjaar 4. 

 Einde periode 3 voor leerjaar 3 en 4. 

 

  

 

UITVAL LESUUR 1 EN 2 

Leerlingen worden voortaan geïnformeerd als het eerste of tweede lesuur uitvalt. 

De afdelingsleider onder- of  bovenbouw stuurt via SOMtoday een bericht naar de leerlingen van betreffende les-

groep(en). Dit bericht kun je inzien via SOMtoday, je dient dan wel in te loggen op SOMtoday. Op de app zie je 

dat het lesuur leeg is. 

Het is dus belangrijk dat je voor je naar school gaat eerst via het leerlingenportaal inlogt op SOMtoday.  

 

 

 

ZIEKTEVERZUIM 

Helaas zijn we de afgelopen weken geconfronteerd met het geregelde ziekteverzuim van mevrouw Lommen.  

Dat heeft ons doen besluiten om de lessen van leerjaar 4 van mevrouw Lommen over te laten nemen door de heer 

Stienen en de heer Seijkens.  

Ook voor de andere klassen en het mentoraat van mevrouw Lommen gaan we op zoek naar een meer structurelere 

oplossing. We hopen die oplossing zo spoedig mogelijk te vinden. Ons uitgangspunt is dat de leerlingen niet de 

dupe worden van de afwezigheid van een docent. Dat houdt ook in dat we toetsen pas afnemen als de leerlingen 

goed voorbereid zijn op deze toets. 

 

 

 

NIEUWS VAN DE DECANEN 

 

Vakkenpakket 

In de week van 15 januari hebben de leerlingen uit klas 2 en 3 hun voorlopige vakkenpakket gekozen. Deze of 

volgende week krijgen de leerlingen hun voorlopige vakkenpakket mee naar huis. Eind februari wordt de 



definitieve keuze gemaakt. U kunt contact opnemen met de decaan van uw zoon/dochter als er nog vragen zijn 

over het vakkenpakket. 

 

Vervolgopleiding leerjaar 4 

De meeste leerlingen uit leerjaar 4 hebben zich al aangemeld voor een vervolgopleiding. We streven ernaar dat 

alle leerlingen voor 1 maart zijn aangemeld. Mocht het nog steeds niet lukken met het kiezen van de vervolg-

opleiding, neem dan contact op met de decaan van uw zoon/dochter. 

 

Kennismaking met het CIOS 

Kennismakingsdag 

Wanneer: Vrijdag 23 februari 2018 

Locatie: Milaanstraat 125 Sittard 

Voor wie: 3e jaars VMBO-leerlingen of 3e en 4e jaars Havo 

Wat ga je doen: Je volgt tijdens de kennismakingsdag enkele lessen. Tevens krijg je informatie over de toelatings-

test voor de opleidingen Sport- en bewegingsleider en Sport- en bewegingscoördinator. Je oefent tevens enkele 

onderdelen van de toelatingstest. 

 

 

 

CARNAVALSFEEST 

Over een week staat carnaval alweer voor de deur. Dat betekent een CARNAVALSFEEST!!! Dit feest gaan we 

vieren op donderdag 8 februari. Dus kom in je mooiste outfit naar school, zodat we met z’n allen kunnen hossen,  

dansen en springen. De avond begint om 19.30 uur en duurt tot 23.00 uur. Leerlingen uit leerjaar 1 en 2 mogen 

tijdens het feest pas weg nadat er contact is geweest met ouders. Ouders kunnen hun zoon of dochter natuurlijk 

ook eerder komen ophalen. 

En vergeet niet: de leerling die de mooiste outfit heeft en de leerling die als 111 binnenkomt, winnen een prijs!! 

 

Groetjes de leerlingenraad. 
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