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UITGAVES SCHOOLJAAR 2019-2020 
Uitgave 7: Donderdag 20 februari 2020 

Uitgave 8: Donderdag 19 maart 2020 

Uitgave 9: Donderdag 7 mei 2020 

Uitgave 10: Donderdag 4 juni 2020 

Uitgave 11: Vrijdag 10 juli 2020 

 

 

 

 

PLANNING 
Woensdag 29 en donderdag 30 januari: 

 8e en 9e uur herkansingen leerjaar 2 t/m 4. 

Donderdag 30 januari: 

 Nieuwsbrief 6. 

Woensdag 5 februari:  

 Bèta tour op Technische Universiteit Eindhoven (6 leerlingen vertegenwoordigen in twee teams onze school). 

Donderdag 6 februari: 

 Uitnodiging voor ouderspreekuur naar ouders. 

Zondag 9 februari: 

 11.00 uur tot 15.00 uur Open Dag. 

Donderdag 13 februari: 

 19.00 uur MR-vergadering. 

Dinsdag 18 februari: 

 Middag en avond oudergesprekken. 

Woensdag 19 februari; 

 19.00 uur tot 20.30 uur informatieavond groep 8 met betrekking tot Deltawijs. 

Donderdag 20 februari: 

 19.30 – 23.00 uur Carnavalsbal voor leerjaar 1 t/m 4. 

 Nieuwsbrief 7. 

Vrijdag 21 februari: 

 Huiswerkvrij voor alle leerlingen. 

 Leerjaar 1 lesvrij tot en met 09.30 uur.  

 Leerjaar 2 t/m 4 lesvrij tot en met 09.45 uur.  

Maandag 24 februari: 

 Start carnavalsvakantie. 

ALGEMEEN 

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


Donderdag 5 maart: 

 Excursie naar Den Haag voor leerjaar 4 met geschiedenis en/of maatschappijleer in het pakket. 

Maandag 9 en dinsdag 10 maart: 

15.30 - 17.00 uur en 19.00 - 20.30 uur aanmelden leerlingen voor schooljaar 2020-2021. 

Donderdag 12 maart: 

 Examenconcert muziek voor leerjaar 4 met muziek in het pakket.  

Maandag 16 maart: 

 19.30 uur ouderraadsvergadering. 

Donderdag 19 maart: 

 Nieuwsbrief 8. 

 Excursie Burgers Bush voor leerjaar 4 met biologie in het pakket. 

 Les 8 en 9 kangoeroewedstrijd (wiskunde wedstrijd) leerjaar 1 en 2 en eventueel leerjaar 3. 

 19.30 uur Orion Music Award met deelname van 5 leerlingen van onze school. 

 

 

 

 

OUDERSPREEKUUR 
Op 18 februari staat het ouderspreekuur gepland. Ouders kunnen een gesprek aanvragen met mentoren, vakdocenten, 

decanen of afdelingsleiders. Op 6 februari wordt de uitnodiging digitaal naar ouders gestuurd met het verzoek om in 

te schrijven. Soms komt het voor dat in de uitnodiging staat dat een docent graag een gesprek wil hebben. Verzoek 

aan ouders om aan die wens te voldoen en zichzelf via het digitale systeem in te schrijven. Uiterlijk 11 februari 

verwachten wij dat ouders zich ingeschreven hebben. 

Vanaf 14 februari kunt u inzien op welk moment u ingedeeld bent voor de afspraak.  

Zoals gebruikelijk verwachten wij dat de leerlingen mee komen naar het gesprek. 

 

 

 

 

COMPLIMENTENDAG 
Beste leerlingen, 

De complimentendag komt er weer aan. De complimentendag is 

op 14 februari en elkaar een complimentje geven staat hier 

centraal. Wil jij iemand een lief/warm/complimenteus/aardig/ 

steunend/liefdesbrief sturen, dan is dit je kans! Bij de admini-

stratie vind je een brievenbus en briefjes. Elk leerjaar heeft zijn 

eigen kleur waarop je iemand uit dat leerjaar een hand-

geschreven bericht kunt sturen. Deze mag je anoniem of met 

naam invullen en in de brievenbus doen. Deze complimentjes 

worden op vrijdag 14 februari uitgedeeld. Je mag iedereen een 

compliment sturen: leerlingen, docenten of medewerkers van 

school. De complimentjes kun je schrijven tot dinsdag 11 

februari 15.00 uur. Daarna sorteren wij alle geschreven 

berichten. Wij hopen op een berg complimenten! Alvast heel erg 

bedankt voor jullie inzet. 

In het kort: 

Een compliment schrijven aan iemand waarvan jij vindt dat hij/zij dit verdient! Naam en klas van die persoon op 

het briefje schrijven en in de brievenbus doen. Inleveren vóór dinsdag 11 februari 15.00 uur. 

 

 

 



CARNAVALSFEEST 

Op donderdag 20 februari 2020 vindt het 

jaarlijkse Carnavalsfeest plaats in de aula van 

de school! Het feest duurt van 19.30 tot 23.00 

uur. Trek je leukste, gekste, tofste outfit aan. 

Wij zorgen voor de drankjes en leuke muziek! 

Ook zijn er leuke prijsjes te winnen! Zorg dat je 

erbij bent! 

Leerlingen van leerjaar 1 en 2 mogen alleen 

voor 23.00 uur naar huis als zij opgehaald worden of nadat wij telefonisch contact met de ouders gehad hebben. 

 

 

 

 

GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 

De GMR is op zoek naar betrokken ouders die mee wil denken over het bovenschools beleid van het Jan van Brabant 

College. Er zijn 2 plekken voor ouders vacant.  

- Vacante plek 1 per direct. 

- Vacante plek 2 per ingang van schooljaar 2020-2021 

Wie kan zich kandidaat stellen?  

Iedere ouder van een leerling van het Jan van Brabant College (Deltaweg) kan zich kandidaat stellen voor de ouder-

geleding van de GMR.  

Hoe stelt u zich kandidaat? 

U kunt zich kandidaat stellen door te mailen naar de secretaris van de GMR: k.saber@janvanbrabant.nl. In de mail 

vernemen we graag uw naam, adresgegevens, telefoonnummer en de naam van uw kind(eren). Bij interesse nemen 

wij contact met u op over de verdere procedure. Wilt u toch eerst iets meer weten over de werkzaamheden van de 

GMR? Dan kunt u uw vragen mailen naar k.saber@janvanbrabant.nl.  

 

 

 

 

THE BIG CHALLENGE QUIZ 

Dit jaar begint de vakgroep Engels met een uitdagende Quiz om het niveau van Engels te testen van ijverige leerlingen 

met The Big Challenge Quiz. Binnen deze Quiz wordt de Engelse kennis getest op het gebied van algemene kennis, 

vaardigheden, vocabulaire en grammatica. Hier kan uw zoon of dochter zich 

op voorbereiden via de Game Zone van the Big Challenge Quiz (app of 

website). Deze 45-minuten durende Quiz wordt afgenomen in de week van 

23 tot 27 maart op school (exacte dag en tijdstip wordt later bekendgemaakt). 

Iedereen die meedoet krijgt een erkend certificaat met de behaalde scores van 

de test. Daarnaast zijn er ook nog eens Britse goodies te winnen.  

De best scorende leerlingen krijgen de mogelijkheid om hun niveau te toetsen 

bij het officiële Cambridge instituut te Amsterdam. Er zijn 5 verschillende 

niveaus waarop een leerling kan meedoen, zodat er voor elke leerling een 

passende uitdaging is. Alle leerlingen worden in de loop van komende week 

geïnformeerd over deze Quiz via een bericht van meneer Mobach.  

Denkt u dat deze uitdaging iets is voor uw kind? Stuur dan een mail vóór 10 

februari a.s. naar meneer Mobach via m.mobach@janvanbrabant.nl met als 

onderwerp - THE BIG CHALLENGE Aanmelding - . Meneer Mobach neemt dan contact met uw kind op om ervoor 

te zorgen dat hij/zij zich goed kan voorbereiden voor deze Quiz. Meer info te vinden op 

https://www.thebigchallenge.com/benelux/student/. 

 

 Good luck in advance! 
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