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UITGAVES SCHOOLJAAR 2018-2019 
Uitgave 5: Donderdag 10 januari 2019 

Uitgave 6: Donderdag 31 januari 2019 

Uitgave 7: Donderdag 21 februari 2019 

Uitgave 8: Donderdag 21 maart 2019 

Uitgave 9: Donderdag 9 mei 2019 

Uitgave 10: Donderdag 6 juni 2019 

Uitgave 11: Vrijdag 5 juli 2019 

 

 

PLANNING 
Maandag 3 december: 

 Voorlichtingsavond groep 8 van 19.30 uur tot 21.00 uur. 

Donderdag 6 december: 

Voorlichtingsavond groep 8 van 19.30 uur tot 21.00 uur. 

Lesuur 1 vrij en huiswerkvrij. 

Vrijdag 7 december: 

 Einde fitste klas leerjaar 2. 

Dinsdag 18 december: 

 Voorlichtingscarrousel leerjaar 2 door MBO, op school. 

Vrijdag 21 december:   

 Eindejaarsactiviteiten tot ca 12.00 uur, aansluitend start kerstvakantie.  

Maandag 7 januari: 

 Start lessen in 2019, leerlingen huiswerkvrij. 

Dinsdag 8 januari: 

 19.00 uur informatieavond leerjaar 2 met betrekking tot pakketkeuzes.  

 20.30 uur informatieavond leerjaar 3 met betrekking tot pakketkeuzes.  

Donderdag 10 januari: 

  Nieuwsbrief, uitgave 5. 

Woensdag 16 januari: 

 Deltawijs Experience vanaf 13.30 uur voor groep 8. 

Donderdag 17 januari: 

 Schaatsen voor leerjaar 4 met LO2 in pakket. 

Vrijdag 18 januari: 

 Inhalen toetsen leerjaar 4. 

Maandag 21 januari: 

 Start toetsweek leerjaar 4, start arbeidsoriëntatie leerjaar 3. 

 The real game leerjaar 1. 

ALGEMEEN 

http://www.terapelerharmonie.nl/agenda.htm


 

Dinsdag 22 januari: 

 The real game leerjaar 1. 

Woensdag 23 januari: 

 Praktische Sector Oriëntatie (PSO) leerjaar 2.  

Donderdag 24 januari: 

 PSO leerjaar 2. 

 Vakoverstijgend Project leerjaar 1. 

Vrijdag 25 januari: 

 Laatste dag toetsweek leerjaar 4 en arbeidsoriëntatie leerjaar 3. 

 PSO leerjaar 2. 

 Einde periode 2. 

Maandag 28 januari: 

 40 minuten rooster. 

Woensdag 30 januari: 

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

Donderdag 31 januari:  

 Nieuwsbrief 6. 

 

 

6 DECEMBER HUISWERKVRIJ EN 1E UUR VRIJ 
In de vorige nieuwsbrief is er per abuis de datum van 7 december terecht gekomen als 

huiswerkvrij en eerste uur vrij. Dat dient de dag na Sinterklaas te zijn. 

De leerlingen zijn na het heerlijke avondje op 6 december huiswerkvrij en het eerste uur 

vervalt. 

 

 

FOTO’S 
De foto’s die gemaakt zijn door de schoolfotograaf zijn aan de leerlingen meegegeven. Terugsturen of aanschaffen 

loopt via onze schoolfotograaf. Schoolfoto.nl 

 

 

DELTAWIJS 
Volgend jaar starten we in leerjaar 1 met een nieuw onderwijsconcept voor alle leerlingen die komend schooljaar in 

leerjaar 1 zitten. Het is een concept wat gebaseerd is op drie pijlers, namelijk: Uitdaging, Betrokkenheid en 

Eigenaarschap. Het nieuwe concept heet Deltawijs. Leerlingen zullen niet in ėėn klas terecht komen maar starten 

vanuit een leerplein. De leerlingen krijgen basisvakken (Ne, wi, rv en moderne vreemde talen) tijdens lessen. De 

overige vakken worden aangeboden in projectvorm in drie leergebieden: mens en maatschappij, natuur en techniek, 

sport en creatief. 

 

Op diverse momenten zullen we de leerlingen van groep 8 informeren omtrent Deltawijs: 

3 en 6 december: Voorlichtingsavonden voor ouders en hun kind van 19.30 uur tot 21.00 uur. 

16 januari: Deltawijs Experience. Groep 8 leerlingen kunnen op die dag vanaf 13.30 uur Deltawijs ervaren. 

10 februari: Open Dag voor alle belangstellenden van 11.00 uur tot 15.00 uur. 

 

Op onze site is meer informatie te vinden over Deltawijs: https://deltaweg.janvanbrabant.nl/Onderwijs/Deltawijs 

 

 

INFORMATIE AVOND 
Op 8 januari vindt er een uiteenzetting plaats over het keuzetraject en de keuzes voor het bepalen van het vakkenpakket 

voor leerjaar 2 en voor leerjaar 3. De avond voor leerjaar 2 start om 19.00 uur. Leerjaar 3 start om 20.30 uur. De bij-

eenkomsten vinden plaats in de aula. 

Ouders uit leerjaar 2 en 3 krijgen in de loop van de komende weken een uitnodiging voor deze avond. 

 

 



BOUW 
De bouw ontwikkelt zich gestaag. 

De verwachting is dat de 

vernieuwbouw vlak voor of 

tijdens de kerstvakantie wind-

dicht zal zijn. Daarna wordt de 

binnenkant aangepakt. Begin 

april is de bouw klaar om het 

interieur te plaatsen. De nieuwe 

vleugel waar naast Deltawijs, ook 

het vak Dienstverlening en Producten gestalte gaat krijgen wordt aan het begin van het nieuwe schooljaar in gebruik 

genomen. 

 

 

 

WEEK VAN 21 JANUARI 
In de week van 21 januari vinden er diverse activiteiten plaats: 

Leerjaar 4:  heeft toetsweek met proefwerken en mondelingen, een rooster volgt zo spoedig mogelijk. 

Leerjaar 3: heeft de gehele week arbeidsoriëntatie. Zij hebben geen lessen, maar volgen een stage in een bedrijf of 

instelling. 

Leerjaar 2: heeft op woensdag, donderdag en vrijdag praktische sector oriëntatie. Zij hebben op 4 van de 6 dagdelen 

van die drie dagen een praktische opdracht. Het rooster volgt zo spoedig mogelijk. Op maandag en dinsdag hebben zij 

gewoon les. 

Leerjaar 1:  heeft op maandag en dinsdag geen lessen, maar spelen een spel: The Real Game. Een spel wat in het teken 

staat van loopbaan oriëntatie en begeleiding. Op donderdag staat er een vakoverstijgend project gepland en op 

woensdag en vrijdag is er gewoon les. 

 

 

 

 

 

 

 

 
EINDEJAARSACTIVITEIT LEERJAAR 1 

Zoals gebruikelijk sluiten we het kalenderjaar op een wat andere manier af dan met 

een lesdag. Dit om een prettige afsluiting van de periode tot Kerst te hebben en zo 

op een goede manier de vakantie in te gaan. Voor alle klassen in de onderbouw 

beginnen we de dag om 08.30 uur met een sfeervol kerstontbijt. De leerlingen geven 

dit samen vorm met twee docenten. Zowel de versiering als de gerechten worden 

door de leerlingen verzorgd, waarbij de school ook voor het nodige zorgt. Er is ook  

budget voor eventuele inkopen. Eigen gerechten zijn altijd welkom en elk jaar is het 

weer prachtig om te zien wat leerlingen dan allemaal meebrengen aan culinaire 

hoogstandjes. Al dan niet geholpen door vader of moeder. 

Leerlaar 1 krijgt daarna een workshop per klas. Dit wordt vorm gegeven door de 

theatergroep “The Big Mo”. Om ongeveer 11.00 uur volgt dan een gezamenlijke 

afsluiting in de aula, waarna om 12.00 uur de vakantie kan beginnen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEERJAAR 1 



 

 

 

 

 

 

EINDEJAARSACTIVITEIT LEERJAAR 2 
Zoals gebruikelijk sluiten we het kalenderjaar op een wat andere manier af dan met een lesdag. Dit om een prettige 

afsluiting van de periode tot Kerst te hebben en zo op een goede manier 

de vakantie in te gaan. Voor alle klassen in de onderbouw beginnen we 

de dag om 08.30 uur met een sfeervol kerstontbijt. De leerlingen geven 

dit samen vorm met twee docenten. Zowel de versiering als de gerechten 

worden door de leerlingen verzorgd, waarbij de school ook voor het 

nodige zorgt. Er is ook budget voor eventuele inkopen. Eigen gerechten 

zijn altijd welkom en elk jaar is het weer prachtig om te zien wat 

leerlingen dan allemaal meebrengen aan culinaire hoogstandjes. Al dan 

niet geholpen door vader of moeder. 

Leerjaar 2 krijgt na afloop van het ontbijt een aantal workshops 

aangeboden die vooral gericht zijn op creativiteit, muziek, beweging en 

dans. Ook is er een “Chill” moment ingevoegd waarin gezelschapsspelen 

en ander vermaak zijn opgenomen. Ook voor de tweede jaars is het programma om 12.00 uur afgelopen. 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

EINDEJAARSACTIVITEIT LEERJAAR 3 

Op vrijdag 21 december staat er voor alle bovenbouwleerlingen een eindejaarsactiviteit op het programma. Op deze 

dag is het de bedoeling om samen met leerjaargenoten het kalenderjaar op een leuke manier af te sluiten. Iedereen 

heeft de keuze uit verschillende activiteiten die allemaal tussen 10.00 uur en 12.00 uur zullen plaatsvinden. 

 

De leerlingen uit leerjaar 3 gaan: 

- Bowlen (De Brug in Mierlo), Arkweg 3-17  

- Schaatsen (De markt in Helmond)  

- Hapjes maken (op school) 

- Kerstkaarten maken (op school)  

 

 

 

 

 

 

Iedereen komt op eigen gelegenheid naar de gekozen activiteit. Zorg dat je op tijd aanwezig bent in verband met 

absentiecontrole.  

 

 

 

 

 

LEERJAAR 3 

LEERJAAR 2 



 

 

 

 
 
EINDEJAARSACTIVITEIT LEERJAAR 4 

Op vrijdag 21 december staat er voor alle bovenbouwleerlingen een eindejaarsactiviteit op het programma. Op deze 

dag is het de bedoeling om samen met leerjaargenoten het kalenderjaar op een leuke manier af te sluiten. Iedereen 

heeft de keuze uit verschillende activiteiten die allemaal tussen 10.00 uur en 12.00 uur zullen plaatsvinden. 

 

De leerlingen uit leerjaar 4 gaan naar: 

- Snookertown in Mierlo-hout Hoofdstraat 136 

- Hapjes maken (op school) 

- Kerstkaarten maken (op school) 

 

Iedereen komt op eigen gelegenheid naar de gekozen activiteit. Zorg dat je op tijd aanwezig bent in verband met 

absentiecontrole.  

LEERJAAR 4 


