
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

AGENDA 
 
17 mei  Simon van Hasseltloop 
20 mei  Theaterbezoek, leerlingen jaar 2 
24 mei  Schoolfotograaf 
26 mei  Hemelvaart, leerlingen vrij 
27 mei  Leerlingen vrij (dag na Hemelvaart) 
31 mei  Leerlingen zijn om 12.30 uur vrij 
1 juni  Leerlingen vrij 
6 juni  Pinksteren, leerlingen vrij 
7, 8 en 9 juni  Leerling besprekingen, verkort rooster, 
  leerlingen zijn om 11.45 uur vrij 
21 juni  Algemene ouderavond, thema ‘Puberbrein’ 
 

Wanneer uw kind gebruik maakt van taxivervoer, dan kunt u de hierboven genoemde 
gewijzigde eindtijden en vrije dagen alvast doorgeven aan de taxicentrale. 
 
 
Simon van Hasseltloop 
Dinsdag 17 mei vindt de Simon van Hasseltloop plaats. Dit is een loop waarbij de leerlingen 
de keuze hebben om mee te doen met de loop of op het plein te juichen voor de 
deelnemende leerlingen. Ook hebben ze zelf de keuze in wat voor tempo zij meedoen aan 
de loop. Dit betekent dat er voor iedere leerling wat bij zit en dat de leerling hierin zelf de 
keuze heeft.  
 
De loop telt vijf rondes waarbij de leerlingen tussen de 12 a 20 minuten bezig zijn en waarbij 
de eindtijd wordt genoteerd van elke leerling. De snelste jongen en het snelste meisje komen 
op de legendarische Simon van Hasseltloop poster te staan voor eeuwige roem.  
 
Het vindt plaats tijdens het 3e en 4e uur. Na de loop gaat de grote pauze van start en hierna 
gaan de projecten gewoon door.  
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Theater 
Vrijdag 20 mei gaan we met de 2e klassen naar theater de Steeg. 
 
We bezoeken de voorstelling #Onderhuids 

https://www.theaterdesteeg.nl/voorstelling/onderhuids/ 
Aanvang:13.00 uur 
Adres: Bloemsingel 10, Groningen 
Na de voorstelling kunnen de leerlingen rechtstreeks naar huis. 

 
In de theatervoorstelling #onderhuids probeert Charlie te achterhalen waarom ze 
gepest wordt. Hoe is het begonnen? Waarom overkomt haar dit? Had ze het kunnen 
voorkomen? Had iemand kunnen ingrijpen? Wie dan, en hoe? Uiteindelijk komt de 
hulp uit onverwachte hoek. 
 

#onderhuids is confronterend, aangrijpend en een fikse aanzet voor het oplossen én 
voorkomen van pestsituaties op school. 
Op school zullen we de voorstelling met de leerlingen voorbereiden en nabespreken. 

 
 
Schoolfotograaf 
Op 24 mei komt de schoolfotograaf om de leerlingen en medewerkers van de school als 
groep op de foto te zetten. De foto is voor de leerlingen een mooi aandenken aan dit 
schooljaar. 
 
Wanneer u niet wilt dat uw zoon/dochter/pupil op de groepsfoto komt, verzoeken we u dit 
voor 24 mei a.s. aan te geven in Magister bij ‘Toestemmingen’. 
 
Scholing personeel 
Vanwege scholing voor de medewerkers van de school zijn de leerlingen op 
dinsdag 31 mei om 12.30 uur vrij (project vervalt) en op woensdag 1 juni de hele dag vrij. 
 
 
Leerling besprekingen 
Op 7, 8 en 9 juni zijn de leerlingen om 11.45 uur vrij vanwege de leerling besprekingen. 
We hebben een verkort lesrooster.  
 
Algemene ouderavond 
Binnenkort ontvangt u een uitnodiging voor de algemene ouderavond over het “Puberbrein”. 
 
Bestemd voor: ouders/verzorgers en leerlingen 
Wanneer: 21 juni 2022 
Aanvang: 19.30 uur 
 
We hopen dat u hierbij aanwezig kunt zijn. U kunt de datum alvast noteren in uw agenda. 
 
Kamp-/activiteitenweek 
In juli (week 27) gaan de groepen op kamp of hebben ze activiteiten. Hiervoor ontvangt u 
binnenkort (eind mei) een betaalverzoek van no-reply@wiscollect.nl. 
Meer informatie m.b.t. de kamp-/activiteitenweek en het programma zult u later van ons 
ontvangen. 
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