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UITGAVES SCHOOLJAAR 2018-2019 
Uitgave 10: Donderdag 6 juni 2019 

Uitgave 11: Vrijdag 5 juli 2019 

 

 

 

PLANNING 
Donderdag 9 mei: 

 Start eindexamen met om 13.30 uur biologie. 

 LET OP: aangepaste lestijden! 

 Nieuwsbrief 9. 

Maandag 13 mei en donderdag 16 mei: 

 5 km loop leerjaar 3 met lo2 in het pakket. 

Dinsdag 21 mei: 

 Einde eindexamen. 

 Ouderspreekuur middag en avond. 

Donderdag 23 mei: 

 19.00 uur: MR-vergadering. 

Maandag 27 en dinsdag 28 mei: 

 Taaldorp Engels voor alle leerlingen van leerjaar 3. 

Dinsdag 28 mei: 

 Escaperoom voor leerjaar 1. 

Woensdag 29 mei: 

 19.30-23.30 uur: Gala voor leerjaar 3 en 4. 

Donderdag 30 en vrijdag 31 mei: 

 Vrij in verband met Hemelvaart. 

Zondag 2 juni: 

 Vertrek zilveren Award naar Wales. 

Maandag 3 juni: 

 Sportmiddag voor de sportklas. 

 19.30 uur: Ouderraad. 

Dinsdag 4 juni: 

 Taaldorp Duits voor leerjaar 3 met Duits in het pakket. 

Donderdag 6 juni: 

 Nieuwsbrief 10. 

 

ALGEMEEN 

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


Maandag 10 juni: 

 Vrij, Tweede Pinkersterdag. 

Dinsdag 11 juni: 

 Leerlingen vrij, personeelsdag. 

Woensdag 12 juni: 

 Ontvangst uitslag eindexamen. 

 Tussen 15.00 uur en 16.30 uur bezoeken van gezakten. 

 Om 17.00 uur ontvangst geslaagden op school. 

Donderdag 13 juni: 

 13.30 uur ontvangst nieuwe brugklassers. 

Maandag 17 juni: 

 Voor 12.00 uur inschrijven herkansingen leerjaar 1 t/m 3. 

Maandag 17 juni t/m woensdag 19 juni: 

 Centraal examen, 2e tijdvak.     

Woensdag 19 juni: 

 Meerkamp dag leerjaar 3 met Lo2 in het pakket. 

 14.30 uur en 15.30 uur herkansingen leerjaar 1 t/m 3. 

Donderdag 20 juni: 

 14.30 uur en 15.30 uur herkansingen leerjaar 1 t/m 3. 

 Uitreiking bronzen Awards in Annatheater. 

 19.00 uur MR-vergadering. 

Vrijdag 21 juni: 

 Sportdag leerjaar 1 t/m 3. 

Maandag 24 juni: 

 Start toetsweek. 

Vrijdag 28 juni: 

 Einde toetsweek. 

 Ontvangst uitslag Centraal examen, 2e tijdvak. 

Maandag 1 juli:  

 Inleveren boeken, leerjaar 1 t/m 4. 

Vrijdag 5 juli: 

 Ophalen rapporten leerjaar 1 t/m 3. 

   

 

 

LESTIJDEN IVM EXAMEN 
In verband met het examen zijn de lestijden van 9 mei tot en met 21 mei aangepast. Om zo min mogelijk 

verstoring tijdens de examensessies te hebben starten we 20 minuten later en zijn de pauzes na het 3e en 5e 

lesuur voor alle leerjaren. 

 

Zie hieronder voor de lestijden: 
1e uur:  08.50 - 09.35 uur 

2e uur:   09.35 - 10.20 uur 

3e uur:   10.20 - 11.05 uur 

PAUZE: 11.05 - 11.25 uur 

4e uur:  11.25 - 12.10 uur 

5e uur: 12.10 - 12.55 uur 

PAUZE: 12.55 - 13.15 uur  
6e uur: 13.15 - 14.00 uur 

7e uur: 14.00 - 14.45 uur 

8e uur: 14.45 - 15.30 uur 

9e uur: 15.30 - 16.15 uur 

 

 

 

 



 

 

HOOFDLUIS 

Als school zijn wij door ouders gebeld met de mededeling dat er hoofdluis is geconstateerd. U kunt informatie vinden 

over hoofdluis op http://landelijksteunpunthoofdluis.nl. 

 
 
 
HANDBALSCHOOLTOERNOOI 

Op woensdag 3 april heeft een aantal leerlingen van leerjaar 3 en 4 

deelgenomen aan het handbalschooltoernooi in Boekel.  Ze 

hebben het 3 keer op moeten nemen tegen het Commanderij 

College uit Gemert. Ze hebben 3 keer gewonnen: de 1e keer met 

12-10, de 2e keer met 11-9 en de 3e keer met 14-12. Ze zijn door 

naar de finale in Arnhem op vrijdag 7 juni. Heel het team en de 

coach verheugen zich op het weerzien met de trouwe supporter uit 

Gulpen. De leerlingen hebben veel plezier gehad en kijken uit naar 

de finale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REKENTOETS 
Op onderstaande momenten wordt de rekentoets voor leerjaar 3 afgenomen: 

Klas 3A:  dinsdag 4 juni van 11.05 uur tot 12.35 uur 

Klas 3B:  dinsdag 4 juni van 08.30 uur tot 10.00 uur 

Klas 3C:  woensdag 29 mei van 12.55 uur tot 14.25 uur 

Klas 3D:  dinsdag 4 juni van 12.55 uur tot 14.25 uur 

Klas 3E:  woensdag 29 mei van 11.05 uur tot 12.35 uur 

 

 

 

EXPEDITIE BRONZEN AWARD IN DE ARDENNEN 
Op 13 en 14 april heeft weer de bronzen expeditie in de Ardennen plaatsgevonden. Het was dit jaar een zeer 

koude zaterdag met zelfs een aantal fikse sneeuwbuien. Het was maar goed dat we de deelnemers iets extra 

warms voor de nacht mee hadden laten nemen, zodat het met de kou in de tenten meeviel. Op zaterdag was 

ook de zwaarste dag want op die dag legden de groepen de grootste afstand af en waren ze pas rond zes/zeven 

uur op de slaapplaats aanwezig. 

Op zondag was de route een stuk korter en waren sommige groepen al gefinisht voordat de ouders ter plekke 

waren. Maar iedereen heeft het weer gehaald en kunnen we dus terugkijken op een geslaagd weekend. 

LEERJAAR 3 



Rest nu nog de uitreiking op donderdag 20 juni in het Annatheater. We hopen hier weer op een aantal mooie 

presentaties. 

Iedereen nu alvast proficiat namens het gehele award team. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
INFORMATIEBOEKJE EINDEXAMEN 
Het informatieboekje voor het eindexamen is de te vinden op de website. U kunt het vinden als u de volgende stappen 

volgt: 

Inloggen op het leerling of ouderportaal --> Documenten --> informatie eindexamen --> klikken op hier om het 

informatieboekje te downloaden. 

 

 

 
EXAMEN DnP 
De theoretische examens beginnen vandaag. Maar de examens voor DnP (Dienstverlening en Producten) zijn al 

geweest. We mogen er nog niet al te veel over loslaten. Maar het waren leuke en ook wel een beetje spannende uren. 

Het examen bestond niet alleen uit theoretische onderdelen, maar ook uit praktische onderdelen. Zo moest er gekookt 

worden en een video gemaakt worden. Vooral deze praktische delen waren erg leuk om te bekijken en te beoordelen. 

Door de leerlingen werden deze ook als leuk ervaren. Een totaal andere manier van je examen maken dan de examens 

die er nu nog aankomen.   

We hebben het volle vertrouwen dat de uitslagen algeheel positief zullen zijn. Helaas moeten ook wij wachten om 

hierover iets zekers te kunnen zeggen.  

We wensen iedereen veel succes voor de examens die nog gaan komen.  

 

Team DnP. 

 
 
 
PARIJSREIS 
Eindelijk was het zover de reis naar Parijs met de 4de 

klassers! Om 05.00 uur zaten we met alle leerlingen net-

jes in de bus. Na een zeer voorspoedige reis arriveerden 

we rond 11.30 uur bij 

het hostel. Al snel (afge-

zien van één groep, die 

wat make-up moest bij-

werken ) konden de 

vier groepen de stad 

gaan verkennen. Ze heb-

ben de stad flink doorkruist. 

Langs de Eifeltoren, Sacre Coeur, Louvre en  Avenue  des  Champs-Elysees. Van 

afstand de gehavende Notre Dame bekeken. Gewandeld  door  de  gezellige  wijken  

van Montmartre en le Marais. En gekeken naar de straatartiesten bij Centre 

Pompidou.  

LEERJAAR 4 



Een aantal groepen had maar liefst 20 kilometer gewandeld. Ook het weer werkte goed mee, het was perfect voor een 

stedentrip. Het reizen  in  de  metro  was  een  hele  ervaring  op  zich.  Voor 

de docenten een hele uitdaging om ze dezelfde metro in en uit te krijgen.  

De tweede dag zijn de groepen snel vertrokken na het ontbijt. Nog even een 

ijsje  eten  in  dat  toptentje  bij  de  Montmartre,  een  souvenirtje  inslaan, 

lunchen  op  een  terrasje  enz.  De  sfeer in  de  groepen  was  super! Door 

drukte bij de Eiffeltoren, was het voor sommige groepen racen naar de bus, 

maar gelukkig konden we stipt om 15.00 uur vertrekken. 

 

Moe, maar terugkijkend op twee fantastische dagen, arriveerden we rond 

21.00 uur in Helmond.  

Leerlingen  en collega’s bedankt voor deze geslaagde reis!! 

 

 

 

KEULEN EN PHANTASIA 
Donderdagochtend vertrokken we met 63 leerlingen lekker op ons gemak richting Keulen. Een heerlijk ontspannen 

reis bracht ons bij ons hostel. Hier snel even de bagage plaatsen en toen is iedereen in groepen de stad Keulen gaan 

verkennen. Sommige deden dit voornamelijk via de binnenkant van de 

winkels. Andere beklommen al de 544 treden van de Dom voor een 

spectaculair uitzicht, Verder zijn verschillende groepen even gaan chillen op 

een van de rondvaartboten en andere groepen hebben hun chocolade 

verslaving kunnen stimuleren in het 

Chocolade Museum. Allemaal heel 

ontspannen en vooral zonder te haasten. 

Een erg fijne dag.  

Op het einde van deze dag hebben alle 

groepen zelf een restaurant gezocht waar ze 

heerlijk hebben gegeten met hun eigen 

clubje. Nog even een afzakkertje in het 

hostel waarna we een fijne nacht in zijn gegaan.  

Heerlijk uitgerust (voor diegene die wel geslapen hebben) en na een prima 

ontbijtje in het hostel zijn we met de bus naar Phantasialand  gegaan. Hier 

mocht iedereen op eigen initiatief het park doorkruisen. Helaas was het dit jaar 

enorm druk waardoor de wachtrijen erg lang waren. Maar het fijne weer en de 

te gekke sfeer deed ons dit snel vergeten.  Een top reis die voornamelijk erg ontspannend en gezellig was.  

Namens het gehele team, bedankt voor deze fijne reis.  

 

 

 

ANTWERPEN 
Donderdag zijn acht leerlingen met mevrouw Van Rijt en de heer Hogervorst 

naar Antwerpen gegaan. Een zonovergoten dag. Joost had een mooie route 

uitgezet. We zijn gestart bij Het Steen het oudste gebouw van Antwerpen. 

Daarna zijn we richting het centrum gewandeld.   

De route werd vervolgd door het oudste steegje, het Vlaaikensgang uit de 16e 

eeuw. Een smal karakteristiek steegje. Na de lunch had iedereen voldoende 

vrije tijd om te shoppen of verder de stad te verkennen. 

Uiteindelijk hebben we de dag gezamenlijk afgesloten bij Da Giovanni. We 

kunnen terugkijken op een mooi bezoek aan Antwerpen. 

 

 

 

 

 


