
Beste leerlingen en ouders/verzorgers van leerjaar 2, 

 

De laatste weken van het schooljaar zijn weer aangebroken. In deze brief 

informeren wij jullie over de diverse activiteiten die zijn gepland in de komende 

periode. 

Maandag 1 juli t/m woensdag 3 juli: schoolkamp klas 2                               

 

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

Echter, mocht uw zoon/dochter nog toetsen in moeten halen, wordt hij/zij om 

13:00 uur op school verwacht. Uiteraard wordt hier duidelijk over 

gecommuniceerd! 

 

Vrijdag 5 juli De leerlingen worden op school verwacht van 09:00 – 14:00 uur. 

Start project “EUROPA IN BEWEGING”. Gedurende twee-en een halve dag zullen 

de leerlingen in groepsverband werken aan 1 of 2 opdrachten met betrekking tot 

de onderwerpen Europese samenwerking en de Europese Unie. Vanuit het 

oogpunt van verschillende schoolvakken, zoals Engels, 

Geschiedenis en Economie, zullen de leerlingen zich meer 

bewust worden van de betekenis van Europese 

samenwerking in hun dagelijks leven, nu èn in de 

toekomst. 

Maandag 8 juli De leerlingen worden op school verwacht 

van 09:00 – 14:00 uur.  

Tweede dag van het project “EUROPA IN BEWEGING”  

Tevens moeten vandaag de boeken ingeleverd worden. Er zullen mensen van 

Van Dijk op school aanwezig zijn om ze in te nemen. Het exacte tijdstip krijgen 

de kinderen nog te horen. 

 

Dinsdag 9 juli  De mentoren gebruiken de hele dag voor het uitreiken van het 

eindrapport en de individuele afronding van het schooljaar. U krijgt hiervoor een 

aparte uitnodiging via ‘datumprikker’. 

De leerlingen die nog niet klaar zijn met de voorbereiding en afronding van hun 

presentatie, moeten deze dag gebruiken om het af te maken. De leerlingen 

moeten hier zelf de verantwoording voor nemen en samen afspraken maken 

met hun groepsgenoten. Ze mogen hiervoor de hele dag gebruik maken van de 

faciliteiten op school. 

 

 



 

Woensdag 10 juli  De leerlingen worden op school verwacht van 09:00 – 

12:00 uur  

Op deze dag presenteren de kinderen dat waar ze de dagen ervoor tijdens het 

project mee bezig zijn geweest. Dit mag in de vorm van een Powerpoint of Prezi 

presentatie, een vlog, een posterpresentatie of....?   

Vanaf 11:00 uur wordt het schooljaar per klas afgesloten onder het genot van 

een hapje en een drankje. 

 

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 2, 

De heer M. Uiterwaal 

Mevrouw S. Frutiger 

Mevrouw F. Hadijattoellah 

Mevrouw G. Voorn-Peeters 

 

 


