
Ouder-Apollonia, jaargang 3 nummer 4, 10 januari 2017 
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                                                                     Jaargang 3, nummer 4 

Een nieuw jaar 

Afgelopen maandag is de school weer gestart, een nieuw jaar, een nieuw begin. In 

deze Ouder-Apollonia vindt u de planning tot de zomervakantie. Op dit moment wordt 

er hard gewerkt aan ons nieuwe schoolplein, het wordt mooi, maar nu is het nog een 

modderig rommeltje. De nieuwe website laat nog even op zich wachten, we hopen 

dat deze na de voorjaarsvakantie klaar is. Het team en ik wensen u allen een heel 

mooi, hoopvol en gezond 2017! 

 
Met vriendelijke groet, 
Gerda Heringa 
Directeur De Apollo 
 
De waarden van De Apollo: 
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1. De medewerkers 

Geen nieuwe berichten 

2. Vakantieregeling 2016-2017 

 Duur 

Voorjaarsvakantie 18-02-2017 t/m 26-02-2017 

2e Paasdag maandag 17-04-2017 

Meivakantie 22-04-2017 t/m 07-05-2017 

Hemelvaart  25-05-2017 t/m 28-05-2017 

2e Pinksterdag 05-06-2017 

Zomervakantie 22-07-2017 t/m 03-09 -2017 

1e schooldag leerlingen 08-09-2017 

 

 

3. Ouderavonden 2016-2017 tot de zomervakantie 2017 

Datum Tijd Wat Wie 

Donderdag  
12 januari 

16.00-18.00 uur 
 

Tafeltjesavond 
leerjaar 4, via 
afspraak Magister 

Docenten, ouders, 
leerlingen, Arne van 
Steenis 

Donderdag 
9 maart 

16.00-19.00 uur Mentoravond 
leerjaar 4, afspraak 
via Magister 

Mentoren, ouders, 
leerlingen, Arne van 
Steenis 

28 maart tot en 
met 4 april 

Volgens afspraak Rapporten uitdelen Mentoren, BPO’ers, 
ouders, leerlingen, 
Annemiek Groot, Arne van 
Steenis 

Woensdag 19 
juli en 
donderdag 20 
juli 

Volgens afspraak Rapporten uitdelen Mentoren, BPO’ers, 
ouders, leerlingen, 
Annemiek Groot, Arne van 
Steenis 

 

4. Leerlingen lesvrij tot de zomervakantie2017 

Datum Tijd Wat Wie 

Dinsdag  
17 januari 

Hele dag Geen lessen ivm 
studiedag team 

Alle leerlingen 
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Donderdag  
19 januari 

Vanaf 14.00 uur Geen lessen meer 
ivm Open Dag De 
Apollo 

Alle leerlingen 

Vrijdag 
20 januari 

Vanaf 6e lesuur Waarschijnlijk geen 
lessen i.v.m. 
herkansingen –wordt 
nog bekend gemaakt 

Leerjaar 3+4 

Dinsdag  
28 maart 

Hele dag Geen lessen i.v.m 
rapportvergaderingen 

Alle leerlingen 

Woensdag 
21 juni 

Vanaf het 6e lesuur Geen lessen i.v.m. 
kennismakingsmiddag 
nieuwe leerlingen 

Alle leerlingen 

dinsdag  
11 juli 

Hele dag Geen lessen i.v.m. 
rapportvergaderingen 

Alle leerlingen 

Vrijdag 
21 juli 

Hele dag Start zomervakantie Alle leerlingen 

 

 

5. Schoolfeest ‘Put you lights on’  

Op vrijdagavond 14 april is er van 19.00-23.00 uur ons jaarlijkse schoolfeest. Het 

schoolfeest wordt georganiseerd door onze leerlingen i.s.m. onze conciërge, de heer 

Perry Milop.  

6. Sectorwerkstuk leerjaar 4 

De leerlingen in leerjaar 4 zijn gestart met de eerste voorbereidingen voor het 

sectorwerkstuk. 

Deze week ontvangen zij de handleiding in het mentoruur. 

Ook wordt deze op Magister geplaatst en mailen wij hem u via Magister. 

Het leek ons verstandig de deadlines in de ouder- Apollonia te publiceren. 

 

I Oriëntatie: 
 Initiatief 
 Het vinden van bruikbare bronnen (bibliotheek, internet 

etc.) 
II Onderwerp, hoofd- en deelvragen: 

 DEADLINE  1, 2 0 j a n u a r i  (Lever  je  hoofd- en 
 deelvragen  in  bij  je begeleider) niet behaald? 

 Is er voldoende zelfstandig gewerkt? 

 DEADLINE 2, 27 januari (Lever je documentatiemap in bij 
je begeleider) niet behaald? 

 Is er voldoende zelfstandig gewerkt? 

 DEADLINE 3, 3 februari (Lever het eerste hoofdstuk in bij 
je begeleider) niet behaald? 

 Is er voldoende zelfstandig gewerkt? 

 DEADLINE 4, 3 maart (Lever de voorlopige versie van 
de tekst,de conclusie en de inleiding in) niet behaald? 

 Is er voldoende zelfstandig gewerkt? 
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 DEADLINE 5, 27 maart (Lever het eindproduct geprint in) 
niet behaald? 

 Is er voldoende zelfstandig gewerkt? 

 


