
Programma laatste schoolweek schakelklas en leerjaar 1:  
ma 28 juni t/m ma 5 juli 2021 
Kenmerk: 2021-020-154 
 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen, 
 
Hierbij ontvangt u het programma van de laatste schoolweek. 
 
Programma schakelklas en leerjaar 1:  
 
Maandag 28 juni :  8.45-13.15 Themalessen ‘gezondheid’; 
             Rapportgesprekken leerjaar 1 
 
Dinsdag 29 juni :  8.45-13.15 Themalessen ‘gezondheid’ 
     Rapportgesprekken leerjaar 1 
                                              Boeken en kluissleutel inleveren 
 
Woensdag 30 juni : Bunkertrefbal 

Poule starttijd eindtijd 
OSA 1A 8.45 9.30 
1A 1B 9.30 10.15 
1B  1C 10.30 11.15 
1C 1D 11.15 12.00 
1D OSA 12.00 12.45 

 
• Klassen dienen een kwartier voor 

aanvang op school te zijn. Na de twee 
wedstrijden mogen ze naar huis. De leerlingen 
dienen zelf voor eten en drinken te zorgen. 

 

De leerlingen spelen allen twee wedstrijden van 45 minuten. De leerlingen 
moeten in sportkleding naar school komen, zodat niet met vijf klassen in de 
kleedkamers omgekleed hoeft te worden. Om 08.45 uur wordt met het toernooi 
gestart. Kijk in het schema wanneer je op school wordt verwacht! 

In de gymzaal mag niet op buitenschoenen worden gelopen, uw zoon/dochter 
dient dus wel (extra) binnen gymschoenen mee te nemen! Tijdens het toernooi 
zijn alle sierraden af en hebben alle leerlingen met lang haar, het haar in een 
staartje. Het wordt aangeraden om waardevolle spullen thuis te laten. De 
docenten stellen zich dus niet verantwoordelijk voor eventueel verloren of 
gestolen eigendommen. 

Wij willen u er op wijzen dat dit een verplichte dag is en alle schoolregels van 
toepassing zijn. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u met de gymdocent of de 
mentor van uw zoon/dochter contact opnemen. 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj2lr6nwvLiAhWGZVAKHYJsASIQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fnl.wikipedia.org%2Fwiki%2FMedia_Player_Classic&psig=AOvVaw1_hOqgu6LbJEV50rgBC6gd&ust=1560929662821356


 
Donderdag 1 juli :  Activiteitendag ( hierover is een aparte brief  
                                              gestuurd)  
 
Vrijdag 2 juli : 10.00-12.15 zwemdag bij Crommenije  
 

o Leerlingen gaan zelfstandig naar zwembad Crommenije. Adres: 
Rosariumpark 1, 1561 TV Krommenie. 

o Leerlingen mogen eten en drinken meenemen, maar krijgen in het 
zwembad ook iets lekkers  

o Vergeet niet om zonnebrandmiddel mee te geven. 
o Als uw kind geen zwemdiploma heeft (en dus niet in het diepe mag), geeft 

u dit dan door aan de mentor.  
o Leerlingen die een jaarkaart hebben deze graag meenemen.  
o Om 12.15 vertrekken we vanuit het zwembad. Als uw kind langer mag 

blijven, dan geeft u dit ook door aan de mentor.  
 

Maandag 5 juli : 09.30 – 10.15 uur: afscheid van de klas (of school).  
na 10.15 uur begint de vakantie voor de leerlingen! 

 
Onze docenten zijn nog aanwezig tot en met vrijdag 9 juli. De school begint weer 
op maandag 23 augustus a.s. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Mw. L. Jansen 
leerjaarcoördinator leerjaar 1 


