
 

 

 

  
Amsterdam, 26 juni 2019 

 

Aan de leerlingen en ouders/verzorgers van leerjaar 1,  

De laatste weken van het schooljaar zijn weer aangebroken. In deze brief informeren wij u over de diverse 
activiteiten die zijn gepland in de komende periode.  

Maandag 1 juli is een inhaaldag. Deze dag is de laatste mogelijkheid om gemist werk in te halen. Er zijn 
maximaal drie toetsen te maken. U zult via de mentor van uw kind horen of hij/zij deze dag iets moeten 
inhalen en hoe laat. Wanneer u niets hoort heeft uw kind alles op orde en heeft hij/zij een dagje vrij.  

Dinsdag 2 juli is een jaarlaag dag. Deze dag zullen alle eerste klassen naar het Amsterdamse Bos gaan. 
Daar zullen we gaan picknicken en zijn er spel en sport activiteiten. De leerlingen worden deze dag om 
10.00 uur op school verwacht. Om 13.00 uur is de activiteit afgelopen en mogen de leerlingen naar huis. 
Wanneer het weer het niet toelaat zullen we in school blijven en daar onze activiteiten doen. De 
mentoren zullen met de leerlingen overleggen wie wat meeneemt voor onze Amerikaanse picknick 
(iedereen neemt iets mee).  

Woensdag 3 juli is toets dag 1. Op deze dag krijgen alle leerlingen twee toetsen. Een toets bestaat uit 
meerdere vakken en opdrachten. Het doel is om eventuele hiaten in de lesstof te ontdekken en 
vaardigheden te toetsen en daar het komende schooljaar direct op in te springen. Een toets duurt 1,5 uur. 
De eerste toets is van 09.30 -11.00 uur en de tweede toets 11.45- 13.15 uur. De leerlingen moeten deze 
dag een gevulde etui, geodriehoek, rekenmachine en lunch mee nemen.  

Donderdag 4 juli zijn de rapportvergaderingen. Alle leerlingen zijn dan vrij.  

Vrijdag 5 juli is toets dag 2. Op deze dag krijgen alle leerlingen twee toetsen. Een toets bestaat uit 
meerdere vakken en opdrachten. Het doel is om eventuele hiaten in de lesstof te ontdekken en 
vaardigheden te toetsen en daar het komende schooljaar direct op in te springen. Een toets duurt 1,5 uur. 
De eerste toets is van 09.30 -11.00 uur en de tweede toets 11.45- 13.15 uur. De leerlingen moeten deze 
dag een gevulde etui, geodriehoek, rekenmachine en lunch mee nemen.  

Maandag 8 juli leveren de leerlingen hun boeken in op school en brengen zij een bezoek aan het 
Amsterdams museum.   

Klas 1A en 1B moeten om 09.00 uur op school zijn. Zij zullen eerst hun boeken inleveren en daarna met 
docenten naar het Amsterdams museum op de Kalverstaat 92, vertrekken. Hiervoor is een opgeladen OV 
chip kaart nodig. Om 12.00 uur zijn de leerlingen klaar en mogen zij zelfstandig vanaf het Amsterdams 
Museum naar huis. Wanneer u hier bezwaar tegen heeft kunt u dit kenbaar maken aan de mentor.  

Klas 1C en 1H moeten om 09.45 uur op school zijn. Zij zullen eerst hun boeken inleveren en daarna met 
docenten naar het Amsterdams museum op de Kalverstaat 92, vertrekken. Hiervoor is een opgeladen OV 
chip kaart nodig. Om 14.00 uur zijn de leerlingen klaar en mogen zij zelfstandig vanaf het Amsterdams 
Museum naar huis. Wanneer u hier bezwaar tegen heeft kunt u dit kenbaar maken aan de mentor. Graag 
een lunch pakket meenemen.  

 

 



 

 

 

Dinsdag 9 juli zullen de mentoren een klassenuitje doen. U wordt door de mentor hier verder over 
geïnformeerd. Op deze dag is tussen 15.00 en 16.30 uur ook de rapportuitreiking.  U krijgt hiervoor een 
aparte uitnodiging.  

Woensdag 10 juli is de laatste schooldag. Op deze dag moeten de kinderen om 09.45 uur bij de entree 
van Artis zijn. Daar melden zij zich bij hun mentor en ontvangen een opdrachten boekje. Pen of potlood 
en lunch moeten de leerlingen zelf verzorgen. Om 14.00 uur zullen wij als groep Artis verlaten en mogen 
de kinderen naar huis. Dit is de start van de zomervakantie van uw zoon / dochter.  

Wij wijzen u ten slotte op het feit dat deze laatste schooldagen verplichte schooldagen zijn en de 
schoolregels van toepassing zijn.  

Wanneer er nog onduidelijkheden zijn dan kunt u zich tot de mentor van uw zoon/dochter wenden.  

 

Met vriendelijke groet van de mentoren van leerjaar 1,  

 

De heer A. Maij  
Mevrouw A. Ijzer  
De heer C. Wakker  
Mevrouw Y. Kooi  

 


