
Programma laatste schoolweek leerjaar 2 
Kenmerk: 2021-020-157 
 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen, 
 
Hierbij ontvangt u het programma van de laatste schoolweken: 
 
Maandag  
28 juni 

8.45-13.15 Themalessen 
Rapportbespreking leerjaar 2  
 

   Dinsdag  
29 juni 

09.45-10.15          
 

 
 
11.00-12.30  

Themalessen 
Rapportbespreking leerjaar 2 
 
Duatlon  
Adres:  Guispad 3 te Westzaan 
 

 Meenemen: fiets (geen e-bike), gymkleding, eten, 
drinken. 
  

 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  
30 juni 

08.45 – 14.00 Portfoliobespreking  
Leerlingen worden uitgenodigd door 
mentor op een bepaald tijdstip.  
Tevens boekencontrole en – inname kluissleutel  
door mentoren. 

   Donderdag   
1 juli 

08.40 – 17.00 Activiteiten 

Leerlingen hebben zich 
ingeschreven voor een activiteit. U 
heeft hierover een aparte mail 
ontvangen. 

 Meenemen: Dat verschilt per activiteit maar een beetje 
gezelligheid is altijd meegenomen. 



 
Vrijdag  
2 juli  

 Suppen/Raften 
(uw zoon/dochter mag ook op eigen  
gelegenheid gaan) 
 

 Start 10.00 
uur 

Zwaansmeer Lagendijk 45 Uitgeest 
Leerlingen kunnen vanaf 9.15 uur meefietsen 
vanaf school. 
 

 Eind 12.30 
uur 

zijn de leerlingen vrij en gaan ze weer naar 
huis. Leerlingen kunnen ook met docenten mee 
terug naar school of op eigen gelegenheid naar 
huis. Indien leerlingen langer willen blijven is 
dat, na 12.30 uur voor eigen 
verantwoordelijkheid. 
 

 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. 

− Neem geen waardevolle spullen mee. School is niet 
verantwoordelijk voor het kwijt of stuk raken van deze 
spullen. 

 
  Maandag  
5 juli 

  
 

Je mentor komt bij je thuis deze 
zomer. 
 
Je mentor en een vakdocent komen bij je langs 
en geven je een afscheidscadeautje van de 
school. Zorg dus dat je thuis bent.  
 
 

 
Onze docenten zijn nog aanwezig tot en met vrijdag 9 juli. De school begint weer 
op maandag 23 augustus.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Mentoren leerjaar 2 

 
 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwju8srkjPbbAhVJKlAKHS10CGAQjRx6BAgBEAU&url=https://www.vrijvaneetstoornis.nl/afscheid-van-mijn-eetstoornis/&psig=AOvVaw2OUezGC40nQOEMq1oyiXGK&ust=1530266393668097

