
Nieuwsbrief      Belangrijke data 
> 6 januari 

start lessen vanaf 4de lesuur

> 15 januari

mbo & profielmarkt voor leerlingen 

en ouders van leerjaar 2 en 4

> 16 januari

studiemiddag, leerlingen lesvrij 

na lesuur 5

> 29 & 31 januari

open dag, leerlingen ‘s middags vrij

> 3 februari

start 2de schoolhelft

> 4 februari

oudergesprekken leerjaar 4 en 

tafeltjesavond

> 13 februari

Valentijnsfeest
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Wij kijken terug op een paar enerverende 

weken. Onze leerlingen hebben weer veel 

geleerd zowel in als buiten de lessen. De re-

sultaten van de toetsweek zijn goed te noe-

men. Hier en daar is er reparatiewerk nodig 

en daar wordt vooral deze laatste week voor 

gebruikt. 

Onze vakdocenten en mentoren zetten zich 

deze week in om werk te laten inhalen of 

leerlingen extra uitleg te geven. Daarnaast 

wordt deze laatste week ook gebruikt om 

leerlingen te laten leren buiten de les. 

Zoals u ongetwijfeld hebt meegekregen op het nieuws gaat burgerschaps-

vorming een prominente plaats innemen in het onderwijs. Hiermee zijn 

wij op het Stanislas Beweeg-vmbo/mavo al een paar jaar bezig. Al onze 

activiteiten zoals Stanislasdag, Paarse vrijdag, kerkbezoek, bezoek Mu-

seon, en nog meer, zijn allemaal activiteiten die in het teken staan van 

heel de mens en omzien naar elkaar. Daarnaast hebben wij een actief 

programma voor loopbaanoriëntatie. Ook op dit terrein worden diverse 

activiteiten georganiseerd.

Maar eerst is het tijd voor een welverdiende vakantie. Ik wens u namens 

het gehele team fijne feestdagen en een mooie kerstvakantie toe.

Nelline van Duijn

Hoyapp 
De helft van de ouders/verzorgers 
maakt inmiddels gebruik van deze 
Hoyapp. Deze nieuwsbrief wordt ook 
via de app verstuurd. Daarnaast kunnen 
mentoren of vakdocenten een bericht via de app sturen. 

Het is niet de bedoeling dat u de ziekmelding van uw kind via deze 

app doet. Dit moet gewoon op de gebruikelijke telefonische manier  

(telefoonnummer 070-3197010, vanaf 07.30 uur). Voortaan worden 

alle mailings en brieven via deze Hoyapp verzonden. Het rooster, de re-

sultaten en de absentie kunt u gewoon via de Magisterapp inzien.

Kerstfeest op school
Op 19 december gaan wij met elkaar kerst 

vieren, eerst een ontbijt of brunch met de 

klas  en daarna per leerjaar de viering on-

der leiding van de paters. Klas 1G heeft 

dit jaar een speciale rol in deze viering en 

neemt actief deel aan het kerstverhaal.

De dag erna is leerjaar 3 en 4 vrij want 

zij hebben op 18 december een kerstgala. 

Leerjaar 1 en 2 gaan lekker sporten in De 

Schilp. Voetbal, basketbal en badminton 

staan op het programma en ook hier is het 

altijd leuk om te zien hoe graag onze leer-

lingen bewegen.

> Van de directeur
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LOB-programma

Vrijdag 13 december was voor ons een geluksdag. ‘s Morgens 
om  7 uur vertrok de bus richting Keulen met daarin de leer-
lingen Duits. Deze leerlingen hebben hier diverse opdrachten 
gedaan om hun vaardigheden in Duits te oefenen.

Leerlingen van leerjaar 3 kregen 

LHBT-voorlichting via de peer-to-peer-

methode. Ze gingen in gesprek met de 

trainers en kregen nieuwe inzichten. Het 

is ontzettend belangrijk dat wij laten zien 

een diverse school te zijn waar ruimte is 

voor iedereen.

Leerlingen van leerjaar 1 en 2 gingen com-

pleet los in het levelup spel. Het ging erom 

de meeste punten te verdienen en wij heb-

ben onze leerlingen nog nooit zo fanatiek 

gezien. 

Stanislasdag, 
           Keulen & Paarse Vrijdag

Leerlingen van leerjaar 2 en 3 gingen op 9 december naar de ‘Bekijk je 

toekomst-beurs’. Hier waren diverse vervolgopleidingen en bedrijven uit 

de naaste omgeving gepresenteerd. 

Leerlingen van leerjaar 4 vertrokken naar Ahoy en bezochten daar een 

grote mbo-markt. Alle opleidingen uit de regio Den Haag en Rotterdam 

stonden hier met een presentatie. Door dit bezoek hebben leerlingen ken-

nis kunnen maken met veel scholen en opleidingsmogelijkheden . Wij ho-

pen dat dit hun blik op de toekomst heeft verbreed. 

Hotspot & 
          kerkbezoek
Dinsdag 17 december bezochten leer-

lingen van leerjaar 1 de katholieke kerk 

in Rijswijk. Leerlingen kregen uitleg van 

de pastoor en het was mooi om hen zo 

aandachtig te zien luisteren naar uitleg 

over kerst. 

Leerjaar 2 heeft een theatervoorstelling 

over groepsdruk. Hoe ga je om met de 

verleidingen van sigaretten, lachgas, 

drugs en alcohol? Hoe blijf jij bestand 

tegen druk van je vrienden of familie. 

Via een interactieve theatervoorstelling 

wordt dit bespreekbaar gemaakt.

Mbo en profielenmarkt op 15 januari

Op woensdag 15 januari is er voor leerlingen van leerjaar 2 en 4 en hun 

ouders een mbo en profielenmarkt.  Leerlingen uit leerjaar 2 en hun 

ouders maken kennis met onze vijf profielen . Docenten van diverse 

mbo-scholen zijn aanwezig om leerlingen uit leerjaar 4 en hun ouders 

informatie te geven over allerlei opleidingen. 

Leerlingen en ouders ontvangen nog een uitnodiging. 

Het was ontzettend leuk om te zien dat alle 

leerlingen en mentoren actief meededen. 

Klas 2R heeft uiteindelijk gewonnen. 

Daarnaast waren leerlingen van leerjaar 4 

al actief bezig met de voorbereiding voor de 

Kerstviering.


