De nieuwsbrief De Ouder-Apollonia 2019-2020

Jaargang 6, nummer 1

Herfst
Twee vliegenzwammen op het terrein van De Apollo

In de week voor de herfstvakantie stuur ik u deze Ouder-Apollonia met informatie over De
Apollo. Afgelopen periode had ik u al benaderd over het rooster. Deze week is de externe
roosteraar weer twee volle dagen bezig geweest om de laatste verbeteringen aan te
brengen. Door het aanbod en de mogelijkheid om meerdere vakken te kiezen door de
leerlingen in leerjaar 3 en 4, is het helaas ook in het nieuwe rooster zo, dat een aantal
leerlingen in leerjaar 3 en 4 meerdere tussenuren kunnen hebben. De 9e lesuren van 15.4516.30 uur worden ook ingezet, zoals in onze schoolgids vermeld staat. De 9e lesuren worden
alleen gebruikt voor leerjaar 3 en leerjaar 4. Na de herfstvakantie start op maandag 28
oktober het nieuwe rooster. Begrijpelijk hebben de roosterperikelen onrust veroorzaakt bij
ouders, leerlingen en ons team, we gaan ervan uit dat de grootste problemen nu opgelost
zijn. Mocht u na de herfstvakantie nog vragen hebben over het rooster, dan kunt u die
natuurlijk aan ons stellen.
In de herfstvakantie wordt er in de gangen en de aula nieuwe vloerbedekking gelegd, alle
kluisjes van de leerlingen moeten op vrijdagmiddag 18 oktober leeg zijn.
Ik wens u alvast een fijne vakantie en we zullen uw kind weer op school verwelkomen op
maandag 28 oktober.

Met vriendelijke groet,
Mw. Gerda Heringa
Directeur De Apollo
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Missie De Apollo:
De Apollo biedt leerlingen die een extra ondersteuningsbehoefte hebben in een kleine veilige
setting, de mogelijkheid om te leren en zich te ontwikkelen tot zelfbewuste, zelfstandige,
verantwoordelijke en mondige mensen. Ons onderwijs heeft tot doel dat de leerlingen
kunnen doorstromen naar passend vervolgonderwijs en dat de leerlingen zijn toegerust om
optimaal te functioneren in de maatschappij.
Visie De Apollo:
Onze uitgangspunten zijn
 Veiligheid,
 Leren in kleine klassen,
 Een éénduidige aanpak,
 Positieve en voorspelbare benadering,
 Maatwerk op didactisch en pedagogisch gebied,
 Ontwikkeling van sociale vaardigheden.
 Ondersteuning in de klas
 Ouderparticipatie

De waarden van De Apollo:

Inhoud
1. De medewerkers
2. Vakantieregeling 2019-2020
3. Planning tot de kerstvakantie2019
4. Activiteiten tot de herfstvakantie
5. Facturen vrijwillige ouderbijdrage en schoolkampen 2019-2020
6. Aanschaf laptops
7. Office 365 voor alle leerlingen van De Apollo
8. Wachtwoord vergeten door leerlingen
9. Van de ouderraad
10. Vuurwerk in en rond de school (uit brief d.d. 16-10-2019)
11. Buitenlandse reis 3 Havo (uit brief d.d. 16 oktober 2019)
12. SE rooster 1 leerjaar 3 VMBO-TL
13. SE rooster leerjaar 4 VMBO-T
14. Externe locatie LO1 3T (uit brief d.d. 16 oktober 2019)
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1. De medewerkers
Mw. Angela de Wit, onze docent handvaardigheid, geeft weer bijna al haar lessen. Maar nog
niet op maandag en vrijdag de eerste 2 lesuren.

2. Vakantieregeling 2019-2020
Duur
Eerste schooldag
28-09-2019
Herfstvakantie
19-10-2019 t/m 27-10-2019
Kerstvakantie
21-12-2019 t/m 05-01-2020
Voorjaarsvakantie
15-02-2020 t/m 23-02-2020
Goede Vrijdag en Pasen
10-04-2020 t/m 13-04-2020
Meivakantie
23-04-2020 t/m 05-05-2020
Hemelvaart
21-05-2020 t/m 24-05-2020
2e Pinksterdag
01-06-2020
Zomervakantie
04-07-2020 t/m 18-08 -2020
1e schooldag leerlingen
19-08-2020

3. Planning tot de kerstvakantie 2019-2020
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Met opmerkingen [KG1]: Aanpassen.

JAARPLANNING de Apollo 2019-2020
Week
44

lesweek (1/2 trimester) Datum Dag
8

Activiteit

Leerlingen

28-okt ma PBS-thema taalgebruik

PBS-thema: taalgebruik

29-okt

Leerlingen tot 6e lesuur
vrij

di

8.45- 12.00 uur
studieochtend docenten

30-okt
31-okt

ww.2-3
45

9

ww.2-4
46

10

wo
do 14.00-15.30 uur
Veiligheidsoverleg
Buitenveldert-Stadsdeel
Zuid
1-nov vr 12.00-20.30 uur: Week van
de Overstap in de Arena
2-nov za 8.15-18.30 uur Afsluiting
SWV: Week van de
Overstap
3-nov zo PBS-thema huiswerk: hele
week
4-nov ma
5-nov di 8.45-12.00 uur
studieochtend docenten
6-nov wo
7-nov do Tops-score Promodag
leerjaar 1
8-nov vr
9-nov za
10-nov zo PBS-thema huiswerk: hele
week
11-nov ma Project Mocca 'Oude
ambachten' voor leerjaar 1
Se 4 leerjaar 4

Ouders/verzorgers

12-nov

di

Project Mocca 'Oude
ambachten' voor leerjaar 1
Se 4 leerjaar 4

13-nov wo Project Mocca 'Oude
ambachten' voor leerjaar 1
Se 4 leerjaar 4

47

ww.2-5
11

14-nov

do Se 4 leerjaar 4

15-nov

vr

Se 4 leerjaar 4

16-nov za
17-nov zo
18-nov ma Toetsweek 1 voor leerjaar
1+2
SE 1 leerjaar 3
19-nov

di

Toetsweek 1 voor leerjaar
1+2
SE 1 leerjaar 3

20-nov wo Toetsweek 1 voor leerjaar
1+2
SE 1 leerjaar 3
21-nov

do Toetsweek 1 voor leerjaar
1+2
SE 1 leerjaar 3

Aantal leerlingen op
uitnodiging
PBS-thema huiswerk:
hele week
Leerlingen tot 6e lesuur
vrij
Alle leerlingen leerjaar 1

PBS-thema huiswerk:
hele week
Alle leerlingen leerjaar 1
Project 'Oude
ambachten
Leerjaar 4 SE4 volgens
SE-rooster
Alle leerlingen leerjaar 1
Project 'Oude
ambachten
Leerjaar 4 SE4 volgens
SE-rooster
Alle leerlingen leerjaar 1
Project 'Oude
ambachten
Leerjaar 4 SE4 volgens
SE-rooster
Leerjaar 4 SE4 volgens
SE-rooster
Leerjaar 4 SE4 volgens
SE-rooster

Toetsweek 1 voor
leerjaar 1+2: volgens
rooster
SE 1 leerjaar 3: volgens
rooster
Toetsweek 1 voor
leerjaar 1+2: volgens
rooster
SE 1 leerjaar 3: volgens
rooster
Toetsweek 1 voor
leerjaar 1+2: volgens
rooster
SE 1 leerjaar 3: volgens
rooster
Toetsweek 1 voor
leerjaar 1+2: volgens
rooster
SE 1 leerjaar 3: volgens
rooster

19.30-21.00 uur Informatie
avond groep 8 ouders

22-nov

vr

Toetsweek 1 voor leerjaar
1+2
SE 1 leerjaar 3

48

49

50

ww.2-6
12

ww. 3-11

ww.3-2
2

23-nov
24-nov
25-nov
26-nov

ww.3-3
3

Toetsweek 1 voor
leerjaar 1+2: volgens
rooster
SE 1 leerjaar 3: volgens
rooster

za
zo
ma
di
19.30-21.30 uur Ouderraad

19.30-21.30 uur Ouders
ouderraad

27-nov wo 8.45-12.00 uur Havo 3 naar 8.45-12.00 uur Havo 3
IDFA- Minding the gap
naar IDFA- Minding the
gap 6e lesuur volgens
rooster
28-nov do 8.45-12.00 uur vmbo-3 t
8.45-12.00 uur vmbo-3 t
naar IDFA-Gracious&the
naar IDFAsniper
Gracious&the
sniper
29-nov vr afronddag
leerjaar 3 en
afronddag
leerjaar
3 en
leerjaar 4 SE programma
leerjaar 4 SE
programma
30-nov za
1-dec zo
2-dec ma 12.30-17.00 uur
Leerlingen vanaf 12 uur
Rapportvergadering
vrij
leerjaar 1+leerjaar 2
3-dec di 14:00 uur examen
Leerlingen vanaf 14 uur
docentenoverleg leerjaar 3 vrij
en 4
4-dec wo
5-dec do Sinterklaas, leerjaar 1+2
Leerlingen leerjaar 1+2
een Sinterklaas
activiteit
6-dec vr Rapport uitreiken
Rapport uitreiken
leerjaar1+Leerjaar2
leerjaar1+Leerjaar 2
Herkansingen leerjaar 3
Herkansingen leerjaar 3
enleerjaar 4 SE's
enleerjaar 4 SE's
7-dec za
8-dec zo
9-dec ma Rapport uitreiken
Rapport uitreiken
leerjaar1+Leerjaar2
leerjaar1+Leerjaar2
10-dec di Rapport uitreiken
Rapport uitreiken
leerjaar1+Leerjaar2
leerjaar1+Leerjaar2
11-dec wo
12-dec do 15.30-21.00 uur
15.30-21.00 uur
Tafeltjesmiddag en avond Tafeltjesmiddag en
avond
Bureau Horizon leerjaar
Bureau Horizon leerjaar
3Drank en verslaving
3Drank en verslaving
"Keuzes & kansen"
"Keuzes & kansen"

13-dec

51

Informatie avond voor de
nieuwe leerlingen in
leerjaar 1 in schooljaar
2020-2021

vr

Paarse vrijdag
Bureau Horizon leerjaar 3

14-dec za
15-dec zo
16-dec ma Uitdelen rapporten leerjaar
3+leerjaar 4
17-dec di Uitdelen rapporten leerjaar
3+leerjaar 4
18-dec wo
19-dec do 17.30-19.30 uur Kerstdiner
leerjaar 1

52

1

2

ww.3-4
4

vr

21-dec
22-dec
23-dec
24-dec
25-dec
26-dec
27-dec
28-dec
29-dec
30-dec
31-dec
1-jan

za
zo
ma
di
wo
do
vr
za
zo
ma
di
wo

Uitdelen rapporten
leerjaar 3+leerjaar 4
Uitdelen rapporten
leerjaar 3+leerjaar 4
Leerlingen leerjaar 1
om 14 uur vrij.
17.30-19.30 uur
Kerstdiner leerjaar 1

2-jan
3-jan
4-jan
5-jan
6-jan

10.00-12.00 uur Kerstontbijt Leerlingen leerjaar 1 vrij
Kerstdag / keuzedag
Leerlingen leerjaar 2,3
leerjaar 2,3,4
en 4 om 12 uur vrij

Kerstvakantie
1e Kerstdag
2e Kerstdag

Kerstvakantie

Nieuwjaarsdag 2020
Marianne met pensioen
do
vr
za
zo
ma Start school

Rapport uitreiken
leerjaar1+Leerjaar2
Rapport uitreiken
leerjaar1+Leerjaar2
15.30-21.00 uur
Tafeltjesmiddag en avond

Paarse vrijdag
Bureau Horizon leerjaar
3 Drank en verslaving
"Keuzes & kansen"
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20-dec

Rapportuitreiken
leerjaar1+Leerjaar2

Uitdelen rapporten leerjaar
3+leerjaar 4
Uitdelen rapporten leerjaar
3+leerjaar 4

4. Activiteiten tot de herfstvakantie

Leer jaar 2 een dagje naar Snowworld

Schoolkamp leerjaar 1

Keuzevak tekenen leerjaar 3 en 4 naar Museum Voorlinden op 16
oktober
Museum Voorlinden is een Nederlands particulier museum voor moderne en hedendaagse
kunst op het Landgoed Voorlinden te Wassenaar in Zuid-Holland.
Onze leerlingen waren vanochtend allemaal keurig op tijd!
We vertrokken optimistisch richting Wassenaar. Maar helaas al snel doken er van alle kanten
tractors de snelweg op, ondanks dat dit was verboden. We kwamen vast te zitten tussen de
boeren die voor de tweede keer deze week een landelijke protest hielden tegen de
stikstofmaatregelen. Het was een boeiende en soms grappige reis, want we hebben heel wat
leuzen voorbij zien komen; "Nederland zonder boeren is als Amsterdam zonder hoeren".
Onze vriendelijke buschauffeur probeerde de files te ontwijken maar iedere keer kwamen we
toch vast te staan. Onze leerlingen vermaakte zich met gezellige muziek, we zongen onszelf
de file door. Helaas kwamen we 1,5 uur later dan gepland aan in het museum.
Gelukkig hadden onze gidsen nog tijd om ons rond te leiden. Een prachtige tour langs alle
highlights van het museum.
De hyperrealistische beelden van Ron Mueck maakte veel indruk, net zoals de infinity Mirror
Room van Yayoi Kusama en het zwembad van Leandro Erlich.
De busreis terug verliep een stuk soepeler, geen boeren met tractors, geen leuzen, maar
met verrijkte zielen arriveerden we in Amsterdam.
Denise Rosenboom
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5. Facturen schoolbijdrage en schoolkampen 2019-2020
Alle ouders en/of verzorgers ontvangen komende week 2 facturen: één voor het betalen van
de schoolbijdrage en één voor het betalen van het meerdaagse schoolreisje. Ouders die een
machtiging hebben afgeven ontvangen wel een factuur. Hierop staat aangegeven dat er een
machtiging is afgegeven voor een automatische incasso voor 1 of 4 termijnen.
Op de factuur van de schoolreis staat de volgende melding:
 ‘ Mocht u in gedeeltes willen betalen dan kunt u dit aanvragen bij de administratie
van de Apollo ( apollo@deapollo.nl)’.
Ook voor andere vragen over de facturen kunnen ouders en/of verzorgers een mail sturen
naar de administratie van de school.
6. Aanschaf laptops
De webshop om een laptop aan te schaffen is het hele schooljaar geopend. De link is:
deapollo.studywise.nl
Alle leerlingen van leerjaar 1 en 2 hebben een laptop nodig. De leerlingen van de andere
leerjaren kunnen natuurlijk ook een laptop via deze webshop aanschaffen.

7. Office 365 voor De Apollo- leerlingen
Elke leerling van De Apollo heeft de mogelijkheid om thuis en op school in Office 365 te
werken. Leerlingen kunnen gebruik maken van de diverse applicaties, zoals Outlook voor
hun email, maar ook Word, PowerPoint en Excel.
De leerlingen hebben tijdens de ITTL-of mentorles geleerd om in te loggen in hun online
omgeving die vanuit de school en elke andere plek met internet bereikbaar is. Om in deze
omgeving te komen moeten leerlingen inloggen op mijn.zaam.nl of mijn.deapollo.nl, dit
kunnen leerlingen doen met hun gebruikersnaam die tevens dienst doet als hun emailadres.
z+leerlingnummer@zaam.nl voorbeeld: z123456@zaam.nl
Eenmaal in de omgeving kan iedere leerling van ZAAM naast het gebruik van de Office
online applicaties de Office 2016 applicaties downloaden voor nog meer functionaliteit. Dit
kan per leerling op vijf apparaten geïnstalleerd worden.
Hieronder volgen een aantal links met uitleg over het gebruik van de ZAAM Office 365
omgeving en ook de instructie om de Office 2016 programma's te installeren op uw device.


Link met instructie filmpje met uitleg over de ZAAM Office 365 omgeving:
https://www.youtube.com/watch?v=duTo0qNmAgc&feature=youtu.be



Link van Microsoft met uitleg over alle Office 365 producten voor scholen en
studenten:
https://support.office.com/nl-nl/article/snel-aan-de-slag-met-office-25f909da-3e76443d94f4-6cdf7dedc51e?ui=nl-NL&rs=nlNL&ad=NL#ID0EAADAAA=Thuisgebruik_en_Studenten



Link om naar handleiding voor het downloaden van de Office 2016 applicaties:
https://stichtingzaammy.sharepoint.com/:w:/g/personal/mnoe_zaam_nl/EZ05OZEk6PxJidk7XcKz5IQB1BH
9txQfZj_ZaX8okzOT0Q?e=WpAl8O



Switch instructie:
https://stichtingzaam-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mnoe_zaam_nl/EebEdenuzlCvMlJMN3hXYcBADvkHg4xpCixHFAd1VCeuQ?e=i0ebfE

Heel veel plezier met je nieuwe ZAAM-Office 365 omgeving!
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8. Wachtwoord vergeten voor leerlingen
STAP 1: Wanneer je het wachtwoord niet meer weet, ga dan via een apparaat met internet,
(bijvoorbeeld je mobiel met 3of 4 g internet) naar mijn.zaam.nl of mijn.deapollo.nl
STAP 2: Voer je leerlingnummer in (voorbeeld z12345@zaam.nl) klik op volgende. Wanneer
je je leerlingnummer niet meer weet, deze staat ook als stamnummer in je Magister
STAP3: Daarna klik je op wachtwoord vergeten en volg je de stappen zoals aangegeven. Je
wordt nu gevraagd naar de antwoorden van de beveiligingsvragen die je eerder hebt
ingevoerd of om herstel via je 06-nummer of een ander e-mailadres.
STAP 4: Wanneer je dit hebt gedaan moet je een nieuw wachtwoord instellen en heb je weer
toegang tot je account. Mocht er staan dat je account vergrendeld is dan moet er contact
worden gezocht met de systeembeheerder. In dit geval kun je het niet zelf oplossen.
STAP 5: Met dit nieuwe wachtwoord kun je inloggen in jouw ZAAM/APOLLO-omgeving en is
tevens je aanmelding voor het WIFI-netwerk op school.
9. Van de ouderraad
Mocht u contact willen zoeken met de ouderraad van De Apollo, dan kan dit via dit
mailadres: ouderraad@deapollo.nl
10. Vuurwerk in en rond de school (uit brief d.d. 16-10-2019)
Jullie ontvangen onze brief aangaande vuurwerk erg vroeg dit schooljaar. Rond de school
wordt al vuurwerk afgestoken. In sommige gevallen ook verboden vuurwerk als cobra’s en
nitraatbommen. Hieronder kort de regels.
Van 31 december 18.00 uur tot 1 januari 02.00 uur mag je vuurwerk afsteken. Valt een van
de verkoopdagen (29, 30 en 31 december) op een zondag? Dan mag er op die dag geen
vuurwerk worden verkocht. Het is dan wel toegestaan vuurwerk te kopen op 28 december.
Je mag geen vuurwerk op de openbare weg bij je hebben vóór en ná de verkoopdagen.
Dit betekent dat het in bezit hebben, verkopen of afsteken van vuurwerk op andere dagen
verboden is.
Op de Apollo hanteren we de volgende regels:





Je mag geen vuurwerk, alle categorieën, meenemen naar school. Mochten we
vuurwerk aantreffen dan zullen we en je ouders maar ook de politie op de hoogte
stellen.
In de buurt van de school mag je geen vuurwerk, alle categorieën, verkopen of
afsteken. Als dit gebeurt wordt er door school aangifte gedaan bij de politie.
De leerling die vuurwerk, alle categorieën, bij zich heeft, verkoopt of afsteekt wordt
extern geschorst.

Ik hoop dat jullie begrijpen dat deze regels ervoor zijn om de veiligheid in en om de school te
vergroten. Ik ga er dan ook vanuit dat jullie je hieraan houden.
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11. Buitenlandse reis 3 Havo (uit brief d.d. 16 oktober 2019)
U ontvangt deze brief in verband met de buitenlandse reizen op De Apollo.
De afgelopen jaren hebben we onze buitenlandse reis voor alle leerlingen van het derde
leerjaar aangeboden. Reden hiervoor was dat onze HAVO leerlingen na het derde leerjaar
de school verlieten om hun HAVO diploma elders te halen.
Dit bracht voor veel ouders vaak dubbele kosten met zich mee omdat de meeste scholen
ook in 4 HAVO een buitenlandse reis aanbieden.
Volgend schooljaar starten wij op De Apollo met onze HAVO bovenbouw. De schoolleiding
heeft besloten de buitenlandse reis uit te stellen tot HAVO 4 voor de leerlingen uit de
groepen 3H1 en 3H2.
U ontvangt voor de zomervakantie uitgebreide informatie over het reisaanbod in leerjaar 4.
Wij hopen u voldoende te hebben geïnformeerd.
12. SE rooster 1 leerjaar 3 VMBO-TL
Tijd
Maandag 18
november
Biologie
H1 en 2
Stevigheid en
beweging

Dinsdag 19
november
Economie
H1; 2 en 3
Inkomen en
Rondkomen
Consumptie

Woensdag 20
november
Maatschappijleer
Thema’s Wat is
Maatschappijleer
en Jongeren

Donderdag 21
november
Aardrijkskunde
Arm en Rijk
H1

Vrijdag 22 november

Duur:
11:00 12:30
(Verlenging
12:50)

90 minuten
Spaans
Tekstverklaring /
tekstbegip

90 minuten
Engels
Tekstverklaring
(tekstbegrip /
leesvaardigheid)

90 minuten
Nask 2
(Scheikunde)
H1 Stoffen H2
water

120 minuten
Tekenen
H1 Eten en drinken
H2 De lucht in
11:30 – 12:30
(Verlenging tot 12:50)

Duur:

90 minuten

90 minuten

90 minuten

90 minuten
Nask 1
(Natuurkunde)
H1 en H2
11:00 – 12:00
(Verlenging tot
12:20)
60 minuten

08:45 –
10:15
(verlenging
10:35)

Wiskunde
H2 en H4
Koers en statistiek
08:45 – 10:45
(Verlenging tot 11:15)

60 minuten

13. SE rooster leerjaar 4 VMBO-TL
Tijd
08:45 –
10:15
(verlenging
10:35)

Duur:
12:30 14:00
(verlenging
14:20)

Maandag 11
november
Wiskunde
H2 en H4
Verbanden
grafieken en
vergelijkingen

Dinsdag 12
november
Nask 2
(Scheikunde)
H1; H2; H3; H4

Woensdag 13
november
Economie
Consumptie
H1; 2 en 3

Donderdag 14
november
Biologie
Thema 1 en 2
Planten en
ecologie

Vrijdag
15 november
Nask 1
H2 ; H3; H4 en H9

120 minuten
Engels
Kijk en
luistervaardigheid

120 minuten
Aardrijkskunde
Weer en Klimaat
H4

90 minuten
Tekenen
Thema: Dromen /
Strijd en Liefde

90 minuten
Duits
Schrijfvaardigheid
Informele brief

90 minuten
Geschiedenis
Staatsinrichting
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Duur:

90 minuten

90 minuten

90 minuten

90 minuten

90 minuten

14. Externe locatie LO1 3T (uit brief d.d. 16 oktober 2019)
Beste ouder(s) / verzorger(s) van leerlingen uit 3T,
Er is dit schooljaar besloten om alle 3T leerlingen in twee (voorheen waren dit er drie) LO1
groepen te verdelen. Een direct gevolg hiervan is dat wij onze normale groepsgrootte van
maximaal 18 leerlingen in één van deze twee groepen overschrijden en daarmee ruimte
tekort komen om goed LO onderwijs te bieden. Ook in het rooster kwamen wij ruimte tekort
om alle sportlessen kwijt te kunnen.
In de afgelopen periode hebben wij vooral buiten gesport en daarmee geen last gehad van
het eerder benoemde ruimte tekort. Om ervoor te zorgen dat wij ook in de herfst-, winter- en
vroege lentemaanden ons volledige PTA LO1 kunnen aanbieden met groepen van deze
grootte, zullen wij in de periode tussen de herfstvakantie en de meivakantie op een externe,
grotere locatie lessen LO1 geven. De eerste dag dat dit geldt, is woensdag 30 oktober 2019
en de laatste dag dat dit geldt is woensdag 22 april 2020. Na de meivakantie zullen we geen
gebruik meer maken van deze locatie, omdat we dan weer buiten kunnen sporten. Onze
externe locatie (in Magister “A-extern” genoemd) bevindt zich in het Sportcentrum VU,
Uilenstede 100, 1183AM Amstelveen. Hieronder vindt u de route vanaf school:

Uw kind heeft LO1 op woensdag tijdens de eerste twee uur, of tijdens het derde en vierde
uur. De eerste groep – die les heeft tijdens lesuur 1 en 2 – reist op woensdag vanaf huis
naar Sportcentrum VU. De les zal op tijd stoppen, zodat zij zich om kunnen kleden, tijdens
de eerste pauze naar school kunnen reizen en op tijd op school kunnen zijn voor de rest van
de dag. Zoals u hierboven kunt zien betreft het een wandeling van ongeveer 12 minuten. Op
de fiets is de reis van 1 km. natuurlijk nog sneller te maken. Deze wandeling zal tijdens de
eerste pauze, door de groep die LO1 heeft tijdens het derde en vierde lesuur, plaatsvinden
richting Sportcentrum VU. Het is voor hen prima mogelijk op tijd te komen voor de start van
de les (10.30 uur). Zij maken de terugreis tijdens de grote pauze. Deze pauze duurt een half
uur, waardoor zij ruim de tijd hebben op tijd te komen voor de rest van hun schooldag.
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Z.o.z.
Aangezien wij structureel gebruik zullen gaan maken van deze locatie en in Sportcentrum
VU te gast zijn, is het zeer belangrijk dat onze leerlingen netjes gedrag vertonen. Wij gaan
ervan uit dat dit geen problemen zal opleveren. Uw kind kan zich in Sportcentrum VU
omkleden. Alle spullen moeten vanuit de kleedkamer echter wel meegenomen worden naar
de sportzaal. De spullen kunnen in de sportzaal op de tribune worden gelegd, waar iedereen
zicht heeft op deze spullen. Toch is het raadzaam geen waardevolle spullen mee te nemen
naar het Sportcentrum. Het meenemen hiervan is vanzelfsprekend op eigen risico. Het
gebruik van kluisjes van het Sportcentrum is niet toegestaan.
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht dit niet het geval zijn, richt
uw vragen dan gerust aan dhr. K. Hoogeweg via knhg@zaam.nl .
Met vriendelijke groet,
De sectie LO,
Y. Kooi
C. Wakker
S. Duin
K. Hoogeweg
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