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Belangrijke data 
> 10 juni  

uitslag examen TL

> 14 - 18 juni
- leerjaar 1 les volgens rooster
- leerjaar 2 profielweek

- leerjaar 3 CKV-week

> 16 juni
- uitslag examens BB en KB

- leerjaar 1,2 en 3 les t/m 3e lesuur

> 24 juni
studiedag, leerlingen lesvrij

> 25 juni - 30 juni 
toetsweek leerjaar 1 en 2

> 1 juli
sportdag leerjaar 1 en 2 

> 25 juni - 1 juli
toetsweek leerjaar 3

> 2 juli 
sportdag leerjaar 1, 2 en 3

> 5 - 7 juli
Projectweek leerjaar 1

> 5 juli
Activiteit leerjaar 2 en 3

> 6 juli
Kennismaking nieuwe leerlingen, 
leerjaar 2 en 3 lesvrij

> 7 en 8 juli
rapport en OPP-gesprekken 
leerjaar 1,2 en 3

> 9 juli
boeken inleveren en Zomerfeest

> 12 juli
Klassenafsluiting met de mentor

> 13 - 14 juli
diplomering leerjaar 4 per klas

> 14 juli
Jaarsluiting en rapport ophalen 
leerjaar 1, 2 en 3

> 15 juli
Start zomervakantie voor leerlingen 
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Beste ouders/verzorgers,

Eerder dan gebruikelijk ontvangt u van ons een nieuwsbrief omdat er tij-

dens de komende weken veel activiteiten op het programma staan. Via 

deze nieuwsbrief willen wij u daarover informeren. 

Wij zijn blij dat er versoepelingen zijn waardoor het weer mogelijk is om 

uitdagende activiteiten met alle leerlingen te onderne-

men en hebben daarvoor diverse activiteiten ge-

organiseerd. Het is fijn om alle leerlingen weer samen 

te zien en aandacht te kunnen hebben voor hun soci-

aal-emotionele ontwikkeling. 

Wij wensen u en uw zoon/dochter 

nog een paar zonnige weken toe 

waarin leren en ontspannen 

kunnen samengaan.

Nelline van Duijn
directeur 

Loslaten 1,5 meter & Covid-zelftesten voor leerlingen
Maandag 14 juni gaan wij de 1,5 meter tussen leerlingen loslaten en 

komen er weer hele klassen naar school. Belangrijk hiervoor is dat de 

leerlingen thuis een zelftest doen. We geven alle leerlingen twee zelftes-

ten mee. Wij gaan echter niet actief controleren of deze 

testen ook gebruikt gaan worden. Het is aan de 

leerling zelf om in het kader van de veiligheid 

van ons allemaal deze test te doen. 

Als de zelftesten op zijn, dan kan de 

leerling aan de balie bij de leerlingen-

ingang nieuwe testen ophalen. 

> Van de directeur
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Projectweek leerjaar 1 Zwerfafval 
Op 5, 6 en 7 juni sluit leerjaar 1 het schooljaar af met een project over 

zwerfafval. Zwerfafval is altijd al een actueel onderwerp, maar dit jaar met 

de mondkapjes en de invoer van statiegeld op kleine plastic flesjes extra 

relevant. We vinden het belangrijk om hier aandacht aan te besteden. In 

de week van 14 juni, wanneer de leerjaar 2 en 3 aan de slag gaan met een 

eigen onderdeel, heeft leerjaar 1 reguliere lessen. 

Moet uw zoon/dochter nog iets inhalen, probeer ze dat dan in deze week 

te laten doen.

CKV-week leerjaar 3
Eén van de schoolexamenvakken is CKV. 

Dit staat voor Culturele Kunstzinnige 

Vorming en is een verplicht onderdeel 

voor leerjaar 3 op het VMBO. De onder-

delen die wij COVID-proof kunnen aan-

bieden worden op dinsdag, donderdag 

en vrijdag ingeroosterd. Workshops en 

theatervoorstellingen verplaatsen wij 

naar leerjaar 4 vanwege de maatregelen 

rond COVID. 

Einde schooljaar:
Activiteiten & Sportdagen 
Voor leerjaar 1, 2 en 3 worden sportdagen 

georganiseerd. Deze staan in het teken 

staan van gezelligheid en lekker met el-

kaar sporten.  Ook worden er extra spor-

tactiviteiten aangeboden. Zo gaat leer-

jaar 2 zwemmen in zwembad De Schilp 

en gaat leerjaar 3 deelnemen aan strand-

activiteiten zoals surfen en longboarden. 

We proberen op deze manier het bewogen 

schooljaar op een gezellige manier met 

elkaar af te sluiten.

LOB-week leerjaar 2
Alle leerlingen van leerjaar 2B en 2K gaan 

drie dagdelen meedraaien in het profiel van 

hun keuze. Tijdens de klassikale LOB-les-

sen is veel aandacht besteed aan de mo-

gelijkheden die onze bovenbouw biedt en 

de wensen van leerlingen zelf. Leerlingen 

hebben pecha kucha’s gemaakt (informa-

tieve filmpjes) over alle profielen. Samen 

met ouders is een keuze gemaakt welk pro-

fiel het beste bij hem/haar past. Tijdens 

de LOB-week draaien alle leerlingen mee 

in het door hun gekozen profiel. Er wordt 

extra inhoudelijke informatie gegeven en er 

worden praktische opdrachten geboden. De 

LOB-week wordt afgesloten met het invul-

len van het definitieve vakkenpakket.

EK-voetbalpoule Doe jij mee?!
Denk jij verstand van voetbal te hebben, of heb jij altijd enorm veel 

geluk bij spelletjes? Doe dan mee met onze EK-voetbal poule van het 

Stanislas Beweeg-vmbo/mavo. Het is een gratis online voetbalpoule 

die leerlingen, ouders/verzorgers en docenten zelf in kunnen vullen. 

Dit maakt het EK bij ons op school een stukje spannender! Voor de 

beste voorspellers zijn er mooie prijzen te winnen. Wij hopen dat 

er zoveel mogelijk leerlingen, ouders/verzorgers en docenten mee-

doen! Wie wordt de master-voorspeller en mag straks vier jaar lang 

pronken met de titel ‘EK poule koning of koningin van het Stanislas 

Beweeg-vmbo/mavo’?

Meedoen? Klik hier en vul je gegevens en voorspellingen in!  

https://poul.es/Dq7


Nieuwsbrief      

<< PAGINA 3 VAN 3

Diplomauitreiking 13 en 14 juli
Dit jaar gaan wij aan de geslaagde leerlingen op een feestelijke manier 

het diploma uitreiken. In verband met COVID-19 doen we dit niet per 

afdeling, maar per klas. De ouders/verzorgers mogen hierbij aanwezig 

zijn en we gaan er weer een heuglijke dag van maken.

JUNI 2021

6 juli kennismaking 
nieuwe leerlingen 
Omdat de open dagen zijn weggevallen, ko-

men de leerlingen dit schooljaar twee keer 

kennismaken. Op dinsdag 6 juli komen de 

nieuwe leerlingen kennismaken met hun 

klas en mentor. In mei kwamen ze al een 

keer eerder op school en kwamen deze 

nieuwe leerlingen kennismaken met onze 

docenten en school. Er was op het sportveld 

een heuse stormbaan en zo kwamen ze ge-

lijk voor de vuurdoop te staan.   

Resultaten Oudertevredenheidsonderzoek

Zomerfeest 9 juli
Ieder schooljaar sluiten we altijd af met 

een zomerfeest. Dan moesten de leerlin-

gen hun schoolboeken inleveren en daar-

na was het tijd om op een ontspannen 

manier de zomer in te luiden. Helaas kon 

het vorig jaar niet op deze manier door-

gaan, maar nu hopen we toch op een 

klein feestje. De invulling van het pro-

gramma volgt nog en hopelijk krijgen we 

zomers weer. 

U heeft van ons eerder al een mail ontvangen met het verzoek om het 

oudertevredenheidsonderzoek in te vullen. Met veel plezier hebben wij 

de resultaten van dit onderzoek gelezen. Er is een duidelijke verbete-

ring zichtbaar ten opzichte van twee jaar geleden. Met name op het 

gebied van communicatie en onderwijsaanbod scoren wij hoger. Het 

cijfer dat u ons geeft, is een 8 en daarmee geeft u aan tevreden te zijn 

en daar zijn wij blij mee. Aan ons de taak om ons onderwijsaanbod 

te blijven verbeteren zodat wij volgend schooljaar op een nog hoger 

cijfer uitkomen.


