
BELANGRIJKE DATA: 
25 april - 6 mei  Meivakantie 
16 - 20 mei  Stage leerjaar 3 BB/KB en voor 3 TL aangepast lesrooster 
12 mei   Start Centraal Examen leerjaar 4 
18 mei    Buitensportactiviteit leerjaar 1 en 2, kennismaking nieuwe leerlingen 
24 mei   Uitje leerjaar 4 
26 en 27 mei  Hemelvaartsweekend 
6 juni   Tweede Pinksterdag 
14 - 17 juni  Toetsweek leerjaar 1,2 en 3  
27 juni   Studiedag, leerlingen lesvrij 
28, 29, 30 juni  Rapportvergaderingen, leerlingen verkort rooster 
29 juni   Diploma-uitreiking leerjaar 4 
1 juli   Boeken inleveren en Zomerfeest 
4 juli    Uitje leerjaar 1,2 en 3 
5 en 6 juli  Eindgesprekken en rapportuitreiking leerjaar 1,2 en 3 
7 juli    Begin zomervakantie voor de leerlingen 
 

 

Terugblik op de Wintersportdag 

We kunnen zeer tevreden terugkijken op de Wintersportdag in De Uithof. Leerlingen van alle 

leerjaren hebben samen met elkaar en de docenten/mentoren geschaatst. Ook konden de 

leerlingen er nog voor kiezen om daarna te skiën of te snowboarden. Het was gezellig, er 

was warme chocomelk en iedereen ging met een sportieve glimlach de vakantie in. 

 

Paasviering 2022 

Voor het eerst sinds 2019 was er weer een gezamenlijke Paasviering in de gymzaal. Het 

thema was dit jaar Sta op! Het Paasverhaal werd verteld, er waren gedichten in Spoken 

Words, een lied en de Paaskaars werd ingezegend door Pater Bart. Het was heel mooi om te 

zien hoe aandachtig de leerlingen konden luisteren en het verhaal tot zich namen. Omzien 

naar elkaar, compassie hebben voor de ander, niet alleen voor jezelf leven.  

Dit jaar viel Pasen midden in de Ramadan en in het kader van de verbinding hebben 

leerlingen uit klas 4 Z&W op 20 april een Iftar georganiseerd. Diverse leerlingen en collega’s 

hebben met elkaar de maaltijd genoten en zijn met elkaar in gesprek gegaan. 

 



 

 



Leerjaar 3 BB/KB – stage 16 tot en met 20 mei en 3 TL - aangepast rooster  

In de week van 16 tot en met 20 mei lopen de leerlingen van leerjaar 3 Basis/Kader stage. De 

meeste leerlingen hebben zelf een stageadres gevonden en kunnen in deze week ervaren of 

het gekozen beroep aansluit bij de verwachtingen. De leerlingen van 3 TL hebben in deze 

week een aangepast lesrooster. In het praktijkgerichte vak Nieuwe Leerweg gaan zij aan de 

slag met Loopbaanoriëntatie. 

Leerjaar 1 en 2 - sportactiviteit op 18 mei 

Op woensdagmorgen 18 mei is er een leuke sportactiviteit voor de leerlingen van leerjaar 1 

en 2 en zijn er geen reguliere lessen . ‘s Middags ontvangen we de nieuwe leerlingen van 

groep 8 voor een eerste kennismaking met de school.  

Leerjaar 4 - laatste loodjes en diploma-uitreiking 

Op woensdag 29 juni is het dan zover. Dan vinden de diploma-uitreikingen plaats voor de 

gediplomeerde leerlingen van leerjaar 4. U ontvangt hiervoor nog een uitnodiging. Het 

schoolexamen is deze week afgesloten en na de meivakantie gaan de leerlingen aan de slag 

met het Centrale Examen. Na de meivakantie is er facultatief les en krijgen de leerlingen 

examentraining van hun eigen docenten in de examenvakken. Dit vindt plaats volgens het 

lesrooster in Magister. 

Leerjaar 1, 2 en 3 - de laatste schoolweken  

Op 1 juli is er weer een Zomerfeest en moeten de leerlingen van leerjaar 1, 2 en 3 ook hun 

boeken inleveren. Het Chromebook houden ze en gebruiken ze weer in het volgend 

schooljaar. In de zomervakantie zullen alle leerlingen van het nieuwe leerjaar 1, 2 en 3 en 4 

thuis hun boekenpakket ontvangen. Hierover ontvangt u later meer informatie. 

Op maandag 4 juli zijn er dan uitjes voor de leerlingen van leerjaar 1, 2 en 3. De bestemming 

is nog een verrassing. Op  5 of 6 juli wordt u dan samen met uw zoon/dochter op school 

verwacht voor het eindgesprek en het eindrapport. 

Schoolspullenpas wordt Participas 

Vanaf dit schooljaar wordt de Schoolspullenpas in Rijswijk vervangen door de Participas.  

Met deze pas kun je naast schoolspullen ook een budget voor sport-/winterkleding 

aanvragen. Woont u in Rijswijk en heeft u kinderen in het basis- of voortgezet onderwijs die 

een Ooievaarspas hebben? Dan kunt u vanaf 1 mei de Participas aanvragen bij Stichting Kei. 

Met de Participas kunt u van 21 juni tot en met 30 september 2022 bij bepaalde winkels 

schoolspullen aanschaffen. Van 1 september 2022 tot en met 28 februari 2023 kunt u sport-

/winterkleding aanschaffen als u dit heeft aangevraagd. Nadat u de pas geactiveerd heeft, 



kunt u online zien wat het (resterende) budget is en wat u al heeft aangeschaft. U krijgt dus 

geen geld op uw rekening. De pas wordt - in het kader van duurzaamheid- 1 keer in de drie 

jaar verstrekt en wordt ieder jaar opnieuw opgeladen met het aangevraagde budget. 

Wilt u meer informatie of wilt u de Participas aanvragen? Neem dan contact op met 

Stichting Kei: www.keirijswijk.nl of telefoon 06-44558441. 

Heeft u nog geen Ooievaarspas en wel een laag inkomen? U kunt deze aanvragen via: 

Ooievaarspas aanvragen | Inwoners (rijswijk.nl)  

In de bijlage van deze nieuwsbrief treft u de flyer over de Participas aan. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.keirijswijk.nl/
https://www.rijswijk.nl/inwoners/product/ooievaarspas-aanvragen

