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PLANNING 
Maandag 19 augustus: 

 Start nieuwe schooljaar ophalen roosters en andere benodigdheden. 

 Leerlingen leerjaar 1 en 2 aanwezig om 14.00 uur. 

 Leerlingen leerjaar 3 en 4 aanwezig om 15.00 uur. 

Dinsdag 20 augustus: 

 Diatoets leerjaar 1. 

 Leerjaar 2, 3 en 4 les tijdens les 2 t/m 6 (les 1, 7 en 8 mentorgesprek). 

Woensdag 22 augustus: 

 Introductiekamp leerjaar 1. 

 Leerjaar 2, 3 en 4 les tijdens les 2 t/m 6 (les 1, 7 en 8 mentorgesprek). 

Donderdag 23 augustus: 

 Introductiekamp leerjaar 1. 

 Leerjaar 2, 3 en 4 les tijdens les 2 t/m 6 (les 1, 7 en 8 mentorgesprek). 

Vrijdag 24 augustus: 

 Introductiekamp leerjaar 1. 

 Leerjaar 2, 3 en 4 les tijdens les 2 t/m 6 (les 1, 7 en 8 mentorgesprek). 

Dinsdag 3 september: 

 Informatieavond leerjaar 1 en 2. 

Dinsdag 10 september: 

 Informatieavond leerjaar 3 en 4. 

Donderdag 19 september: 

 Schoolfotograaf voor klassenfoto’s en portretfoto’s. 

 

 

 

EXAMEN UITSLAG 

Op vrijdag 28 juni  is de uitslag van het herexamen binnen gekomen. Uiteindelijk hebben 129 leerlingen hun diploma 

mogen ontvangen. Een slagingspercentage van 86%. Voor drie leerlingen bestaat nog de mogelijkheid in 3e instantie 

om het examen te halen. Dan komt het slagingspercentage op 88%. Alle geslaagden via deze weg gefeliciteerd. 

 

 
 
BOEKEN BESTELLEN 
We adviseren u zo snel mogelijk de boeken te bestellen, zodat de boeken op tijd in huis kunnen zijn. 

 

ALGEMEEN 

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


AFSCHEID 
Voor het komende jaar nemen we om diverse redenen afscheid van een aantal collega’s. 

Mevrouw van de Ven en de heer Van Lieshout zullen volgend jaar niet meer op de Deltaweg werkzaam zijn. Daarnaast 

gaat mevrouw Van Rijt voor het grootste gedeelte van haar baan werken op de Molenstraat.  

Het mentoraat van mevrouw Van Rijt wordt overgenomen door de heer Krüger en het mentoraat van de heer Van 

Lieshout wordt overgenomen door de heer Graafmans 

 

 

 

BENODIGDHEDEN KLAS 2, 3 EN 4 

De leerlingen dienen bij de start van het schooljaar over onderstaande zaken te beschikken. De lijst voor leerjaar 1 is 

bij de kennismakingsdag in juni al meegegeven. 

- (school) Gymshirt, gymbroek en sportschoenen. 

- Potlood en gum. 

- Pennen. 

- Geo-driehoek (verzoek om de iets buigbare, dus niet de helemaal flexibele 

en ook niet de echt harde). 

- Rekenmachine. 

- Passer. 

- Set goede kleurpotloden.  

- Schaar(tje) en plakstift. 

- Diverse schriften (lijntjes (aantal (ca. 5) A5 en aantal (ca. 5) A4 en 2 A4 schriften met hokjes van een cm) 

- Ca. 10 snelhechters. 

- Oortjes voor het chromebook. 

 

 

 

AWARDUITREIKING 20 JUNI 2019 
Op donderdag 20 juni heeft in het Anna theater te Helmond weer de jaarlijkse award uitreiking plaatsgevonden.  

Het theater was goed gevuld met ouders, opa’s en oma’s, broers, zussen, begeleiders, beoordelaars en de nodige 

genodigden waardoor er een gezellige sfeer heerste. De 3 bronzen groepen en de zilveren groep lieten zich van hun 

beste kant zien. Naast zeer mooie powerpoints die werden vergezeld door enerverende verhalen zagen we ook 2 

gitaristen, Jennifer en Lonneke op het podium, een zangeres, Levi, die een prachtig lied liet horen, een kunstenares, 

Elena, die haar schilderijen showde en er over vertelde en zagen we salto’s op het podium door Renzo. Het doet mij 

altijd goed als deelnemers uit hun comfort zone stappen en zich kwetsbaar opstellen op het podium om te laten zien 

waar zij met de award mee bezig zijn geweest. TOP!! 

Hartstikke bedankt allemaal voor de weer zeer geslaagde Awarduitreiking en ik hoop dat door de mooie woorden die 

gesproken zijn door de voorzitter van de Award, Jos Heijmans en ook door de voorzitter van het College van Bestuur  

Lambert van Genugten en onze oud-leerling en Award beoordelaarster Daphne Donkers dat velen de stap zullen maken 

om volgend jaar door te gaan voor de zilveren dan wel gouden Award. 

Begin volgend schooljaar zullen de 3e klassers worden uitgenodigd om aan dit mooie project deel te nemen en zich in 

te schrijven voor de bronzen Award. Denk er in de vakantie al vast over na en dan hoop ik dat we volgend jaar met 

veel deelnemers voor zowel brons als zilver kunnen starten. 

 

Fijne vakantie en met Award groeten, 

D. Seijkens, awardcoördinator. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
SPORTDAG: HELMONDSE ATLETIEK CLUB 
 
Afgelopen vrijdag 21 juni stond de sportdag voor leerjaar 1 op het programma. Deze sportdag stond in het teken van 

Atletiek die  werd gehouden bij de Helmondse Atletiek Club te Stiphout. Hier werden 5 verschillende onderdelen 

gehouden waarin de leerlingen individueel de beste score konden neerzetten. Het was een zeer fanatieke en plezierige 

dag waarop de leerlingen en docenten zichzelf van hun 

beste kant hebben laten zien!  

Hieronder de welverdiende winnaars van de atletiek 

onderdelen:  

Van harte Gefeliciteerd!!!! 

Hoogspringen:  

Meisjes  1e Renske Krom (1.05 m) 

Jongens  1e  Jimmy Bots + Dani Voigt (1.25 m) 

 

Vortex werpen: 

Meisjes  1e Martyna Kostkowska (33 m) 

Jongens  1e Tyson van Loon (46 m) 

 

Verspringen: 

Meisjes  1e Britt Reijerkerk (4.00 m)  

Jongens  1e Dani Voigt (4.60 m) 

60 Meter Sprint: 

Meisjes  1e Ivinna de Wit (10.08 sec) 

Jongens  1e Dani Voigt (08.41 sec) 

 

Klassenestafette: 

Meisjes  1e klas 1C (1.05,94 sec), 2e Klas 1B (1.06,14 sec),      

          3e 

Klas 1A (1.20,19 sec) 

Jongens  1e klas 1B (0.58.57 sec), 2e Klas 1A (1.00,10 sec), 

3e Klas 1C (1.03,32 sec) 

 

 
 

 

 

 

 

 

BUITENSPORTDAG 
Vrijdag 21 juni was de sportdag van leerjaar 2. Er 

stonden verschillende activiteiten op het programma 

zoals, een rodelbaan, stormbaan, megajenga, 

megaballs, enz. De sportdag vond plaats bij 

honkbalvereniging Mulo. Bij de onderdelen hebben 

alle klassen tegen elkaar gestreden om zoveel 

mogelijk punten in de wacht te slepen. Het weer was 

uitstekend en alle leerlingen hebben zich van hun 

beste en sportiefste kant laten zien. Uiteindelijk heeft 

LEERJAAR 2 

LEERJAAR 1 



klas 2A de meeste punten gehaald. Nogmaals van harte gefeliciteerd met de overwinning van de buitensportdag 

2019. Allen bedankt voor jullie inzet en geniet van jullie welverdiende vakantie.  

 
 
 

 
 

 

 

 

 
SPORTDAG 
Vrijdag 21 juni jongsleden is de sportdag leerjaar 3 geweest. Dit jaar voor het eerst in een carrouselvorm. De leerlingen 

konden kiezen uit de volgende activiteiten: bubblevoetbal (Swift handbalvereniging), dans (Unity Eight), paalsport 

(Paalsport Helmond), kickboksen (CSA), skaten (Tienerhuis), mountainbiken. Iedereen heeft 2 activiteiten gevolgd 

van 1½ uur. De inzet en het enthousiasme van de leerlingen was voortreffelijk wat voor ons de sportdag tot een succes 

maakte. Iedereen bedankt voor de inzet en geniet van jullie welverdiende vakantie.  

 
 

 
VAKANTIE 

 
Na een schooljaar van hard werken door de leerlingen en de docenten is het goed om even afstand te nemen, zodat we 

na de zomervakantie weer fris aan de slag kunnen. De leerlingen worden op maandag 19 augustus op school verwacht 

voor het ophalen van roosters en andere informatie.  Op dinsdag 20 augustus worden de leerlingen van leerjaar 1 getest 

en beginnen direct de lessen voor leerjaar 2 t/m 4. Op woensdag 21 augustus staat het introductiekamp voor leerjaar 1 

gepland. School is gesloten van 11 juli tot en met 11 augustus. 

Iedereen een hele fijn vakantie gewenst!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

We wensen alle leerlingen, ouders/verzorgers en alle medewerkers een hele fijne vakantie toe.  

Op maandag 19 augustus start het volgende schooljaar en we hopen dat iedereen in goede 

gezondheid het nieuwe schooljaar kan starten. 

LEERJAAR 3 


