
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

AGENDA 
 
 
1 april  Start Ramadan 
11 april  Start training ‘BOUNCE’ voor de 2e jaars klassen 
15 april  Verkort rooster, zie verderop  
18 april  Paasmaandag, leerlingen vrij 
19 april  OKBG vergadering 
25 april t/m 6 mei  Meivakantie 
17 mei  Simon van Hasselt loop 
26 mei  Hemelvaart, leerlingen vrij 
27 mei  Leerlingen vrij 
 

 
 
 
Schoolfeest 
Eindelijk kan het schoolfeest dan toch nog plaatsvinden. 
Op donderdag 14 april a.s. van 20.00 – 22.00 uur is er een 
schoolfeest voor alle leerlingen, met als thema Disney+.  
Entree: 2 euro (incl. consumpties)  
Plaats: op school 
 
De leerlingen die aanwezig zijn op het schoolfeest, mogen de 
volgende dag om 9.30 uur op school komen. 
 
Voor meer informatie m.b.t. het schoolfeest, verwijs ik u graag 
naar de brief ‘aankondiging schoolfeest’, die u op 6 april heeft 
ontvangen. 
 
Training BOUNCE 
In week 15 starten de 2e jaars klassen met de training BOUNCE. BOUNCE is een project dat 
wordt uitgevoerd namens de Europese Commissie, en staat letterlijk voor ‘terugveren’. Het 
betreft een weerbaarheidstraining en is erop gericht de veerkracht van jongeren te 
versterken. Het biedt jongeren en hun omgeving meer skills en kennis om hun idealen op 
een positieve manier te ontwikkelen en uit te dragen. 
 
Op dinsdag 12 april ‘22 hebben we alle ouders van de leerlingen uit klas 2A, 2B en 2C 
uitgenodigd voor een voorlichting  op school. Mentoren zullen hier ook bij aanwezig zijn. De 
avond start om 19.00 uur 
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Verkort rooster op Goede vrijdag (15 april) 
Op 15 april (Goede vrijdag) hebben de leerlingen een verkort rooster.  

• Leerlingen die niet op het schoolfeest zijn geweest, starten om 8.30 uur op school  

• Leerlingen die op 14 april op het schoolfeest zijn geweest, mogen iets later beginnen. 
Zij starten om 9.30 uur. 

o Alle leerlingen zijn om 11.45 uur vrij.  
Wanneer uw kind met een taxi(busje) reist, verzoeken u de taxicentrale op de hoogte te 
brengen van de gewijzigde begin- en eindtijden. 
Voor de medewerkers van de school is er ’s middags een scholing. 
 
OKBG vergadering  
Op 19 april a.s. vergadert de OKBG (ouderklankbord groep). Als u iets heeft waarvan u 
denkt dat het tijdens de OKBG vergadering besproken zou kunnen worden, dan kunt u dit 
aangeven bij de OKBG ouder van de klas van uw zoon/dochter/pupil (zie bijlage voor de 
emailadressen van de OKBG). 
 
 


