
 

 

 
 

Amsterdam, 1 april 2021  
  
Betreft: De periode tot de meivakantie  
  
Beste ouders/verzorgers, beste leerlingen,  
  
Aanstaande maandag is het tweede paasdag en dan is de school gesloten. Op dinsdag 6 april is het 
programma aangepast en daarover heeft u al brieven gekregen. In deze brief vindt u de planning tot de 
meivakantie. Soms krijgen wij het verzoek van ouders en leerlingen voor een toetsvrije week. Deze 
weken zijn in principe altijd na de vakanties en in de week voor de toetsweken gepland. Bij de vorige 
toetsweek is dit principe losgelaten.  
We realiseren ons goed dat het voor onze leerlingen zware weken zijn door de Corona-pandemie en 
doordat de school weer opgestart is. Wij wensen u en uw kind veel kracht en sterkte.  
  
De planning tot de meivakantie:  
We snappen heel goed dat het lastig is om het overzicht te behouden, daarom vindt u hieronder de 
planning tot de meivakantie. De brieven over de verschillende activiteiten zijn via de Magister-mail 
verstuurd.   
   

Week  
lesweek 

(1/2 
trimester)  

Datum  Dag  Onderbouw   Bovenbouw   

      3-apr  za        

      4-apr  zo        

14  34  5-apr  ma        

      6-apr  di  

De leerlingen van 3H zijn 
vrij.  

Bliksemstage lj. 1+ lj. 2 
JINC   

Ronde 1: 09.30 - 10.40  

Ronde 2: 10.50 - 12.00  

 
's middags 
onderbouwleerlingen vrij  

  

  

  

OBO teamvergadering  

(12.30-16.30 uur)  

Week 5 PTA3. Kleine PTA toetsen 
en PO's mogelijk. Week 2 
examentraining 4T.  
 
  

3T: Herkansing NE SE 1. (08.30 – 
11.30) 
4T: Extra herkansing SE 3 of 4. 
(08.30 – 11.30) 
4H: Herkansing SE 1 NE of WISA / 
WISB. (08.30 – 11.30)  

  

4T LO2: EHBO 14.15-16.15  

  

BOBO teamvergadering. (12.30-
14.30 uur)  



      7-apr  wo  
Start Covid-steunuren  

Groep A  
Start Covid-steunuren  

      8-apr  do  Groep B     

      9-apr  vr  Groep A     

      10-apr  za        

      11-apr  zo        

15  35  12-apr  ma  Groep B  CKV inhaaldag! (08.30 – 15.15)  

    13-apr  di  Groep A    

    14-apr  wo  Groep B    

    15-apr  do  Groep A    

    16-apr  vr  Groep B    

      17-apr  za        

      18-apr  zo        

16  36  19-apr  ma   Groep A  
Week 7 PTA3. Kleine PTA toetsen 
en PO's mogelijk. Week 4 
examentraining 4T.  

      20-apr  di   Groep B     

      21-apr  wo   Groep A     

      22-apr  do   Groep B     

      23-apr  vr   Groep A   

      24-apr  za        

      25-apr  zo        

17  37  26-apr  ma        

      27-apr  di        

      28-apr  wo        

      29-apr  do        

      30-apr  vr        

      1-mei  za        

      2-mei  zo        

18  38  3-mei  ma        

      4-mei  di        



      5-mei  wo        

      6-mei  do        

      7-mei  vr        

      8-mei  za        

      9-mei  zo        

  
Laptops  
Nog even ter herinnering: Alle leerlingen nemen elke dag hun opgeladen laptop met oplader mee naar 
school. In mijn vorige brief sprak ik over strenge maatregelen, helaas zijn die echt nodig omdat nog 
steeds teveel leerlingen hun laptop thuis laten. Mocht uw kind geen laptop meenemen dan sturen wij het 
kind terug naar huis om de laptop op te halen. Na schooltijd moet de leerling de gemiste tijd inhalen. Op 
school lenen wij geen laptops uit. Wij willen u vragen om samen met uw kind te zorgen dat de laptop 
mee naar school gaat. Deze strenge maatregel gaat vanaf woensdag 7 april in.  
  
De covid-steunlessen op het 7e lesuur  
De leerlingen die hiervoor in aanmerking komen krijgen hierover aanstaande dinsdag 6 april bericht 
thuis. De steunles wordt ook in Magister gezet en is verplicht voor de uitgenodigde leerling. De covid-
steunlessen starten vanaf woensdag 7 april.  
  
Met vriendelijke groet, 
 

Mw. Gerda Heringa 
Directeur De Apollo 
020-6448357 

 

 

 


