
Programma laatste schoolweken leerjaar 2 
Ma 9 juli t/m ma 16 juli 2018 

Kenmerk: 1718-020-204 
 
 

Beste ouders/ verzorgers en leerlingen, 
 

Hierbij ontvangt u het programma van de laatste schoolweken: 
 
Maandag  

9 juli 

8.45-13.15 Themalessen muziek gerelateerd 

Rapportbespreking leerjaar 2 (ook di 10/7) 

 

   Dinsdag  
10 juli 

10.00-12.00  Triatlon in ’t Jagersveld 

Jagersplas 
Adres: Kuilpad 1, 1509 AS Zaandam 
verzamelen op het parkeerterrein naast het 

fitnesscentrum Millers Sport.   
 

 Meenemen: fiets, zwemkleding, gymkleding, eten, drinken en 
eventueel spelmateriaal. 
  

 Extra informatie:  
 Leerlingen die de weg niet weten kunnen dit melden bij de 

mentor. Deze zal in overleg met de leerling voor een 
oplossing zorgen.  

 Leerlingen die langer willen blijven doen dat in overleg met 

thuis. De ouders zijn vanaf dat moment verantwoordelijk. 
   

 

  Woensdag 
11 juli 

08.45 – 14.00 Portfoliobespreking  

Leerlingen worden uitgenodigd door 
mentor op een bepaald tijdstip.  
Tevens boekencontrole en – inname kluissleutel  

door mentoren. 
 

   Donderdag 

12 juli 

08.40 – 17.00 Walibi  
Heen per bus:  
De leerlingen en begeleiders gaan per  

busnaar Walibi. Uiterlijk om 08.40 uur  
moeten de leerlingen op school aanwezig 

zijn en zich melden bij hun mentor. De bus 
vertrekt stipt om 08.45 uur vanaf school (en 
wacht niet!)  

Terug per bus  

Om 15.30 uur gaat de bus weer terug. Zorg dat 
je op tijd bent. De bus wacht op niemand. Rond 

17.00 uur zijn wij weer terug bij school. 
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 Meenemen: eten en drinken, zonnebrandcrème 

Waardevolle spullen? Laat ze lekker thuis!  
 

 
Vrijdag  
13 juli  

08.45 uur Uitgeestermeer 

vertrek per fiets vanaf school  

(u mag uw zoon/dochter ook zelf brengen) 
 

 10.00 uur Adres: Uitgeestermeer, kant naast de A9. 
sport- en spelactiviteiten 
 

 12.30 uur zijn de leerlingen vrij en gaan ze weer naar huis. 
Als uw kind langer mag blijven, dan geeft u dit 

door aan de mentor.  
 

 Meenemen: zwemkleding en handdoek, eten en drinken, 

zonnebrandcrème, regenkleding (als het gaat regenen gaan we 
door met een aangepast programma) 

 
 Extra informatie: 

 Activiteiten: kanoën, suppen, raften, voetballen, zwemmen 

en chillen.  
 Zwemvesten en wetsuits zijn aanwezig; de zwemvesten zijn 

verplicht voor het kanoën, het suppen en het raften; 
de wetsuits zijn speciaal voor het suppen. 

 Doorgeven aan de mentor als uw zoon/dochter geen 

zwemdiploma heeft. 
 

  Maandag 

16 juli 

overdag vrij!  

19.30 – 20.30 
Afscheid van de klas (en school)  

voor ouders en leerlingen.  

Daarna begint de vakantie! 
 
 

 

 

 

 

Onze docenten zijn nog aanwezig tot en met vrijdag 20 juli. Ons ondersteunend 

personeel is tot en met 24 juli op school.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Mw. S. van Briemen, teamleider 
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