
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

AGENDA 
1 juni Restorative practice, leerlingen vrij 
6 juni Pinksteren, leerlingen vrij 
7, 8 en 9 juni Leerling bespreking, leerlingen zijn om 11.45 uur vrij 
21 juni Avond voor ouders en leerlingen, thema ‘Puberbrein’, aanvang 19.30 uur 
28 juni  Atletiek dag, leerlingen om 12.25 uur vrij 
28 juni OKBG vergadering 
4 juli t/m 7 juli Kamp-/activiteitenweek 
8 juli Rapport-/Certificaatuitreiking en pleinfeest 
11 juli t/m 15 juli Organisatiedagen, leerlingen lesvrij. 
16 juli t/m 28 augustus Zomervakantie voor leerlingen 
29 augustus Start personeel, schooljaar 2022-2023 
30 augustus 1e schooldag 2022-2023 voor leerlingen, aanvang 8.30 uur 
 

 
 
Simon van Hasseltloop 
De Simon van Hasseltloop editie 2022 was een groot succes.  
Veel leerlingen hadden zich opgegeven en stonden met spanning klaar te wachten op het startsignaal 
van het startpistool. De deelnemende leerlingen werden super enthousiast toegejuicht door het 
publiek en de mentoren gedurende de loop.  
Alle deelnemende leerlingen hebben een medaille gekregen voor de prestatie dat ze de uitdaging aan 
zijn gegaan om mee te doen aan de loop. Dan zijn er natuurlijk nog twee leerlingen die een geweldige 
prestatie hebben neergezet door de snelste te zijn. De snelste jongen dit jaar had een tijd van 12:29  
minuten en het snelste meisje van dit jaar had een tijd van 18:00 minuten! 
Alle leerlingen hebben super goed hun best gedaan en dat was fantastisch om te zien. 
 
 
Restorative Practice 
Op onze school leren we met elkaar te werken volgens de Restorative Practice, op dinsdag 31 mei en 
woensdag 1 juni zal Andy Lloyd de Simon van Hasseltschool bezoeken! Hij zal een studiemiddag en 
een studiedag verzorgen voor het gehele team. De planning ziet er als volgt uit: 
Dinsdag 31 mei 
Ochtend: Andy loopt mee met verschillende docenten om een beeld te krijgen van de school.  
Middag (leerlingen zijn vrij): Introductie van Andy: Leeds – a childfriendly city   
Programma tot 16.30 uur.  
Woensdag 1 juni 
(leerlingen zijn vrij) 
Programma:9.00 uur – 16.30 uur 
Onder begeleiding van Andy krijgen we meer informatie over Restorative Practice, gericht op 
communicatie onderling. Informatie ontvangen (in het Engels) wordt afgewisseld met verschillende 
werkvormen in het Nederlands. Uiteraard is er ook veel ruimte om vragen te stellen. 
 
Wilt u meer weten, dat kan via onderstaande linkjes: 
https://www.education.vic.gov.au/about/programs/bullystoppers/Pages/methodrestorative.aspx#:~:text
=Restorative%20practice%20is%20a%20strategy,and%20forgiveness%20by%20the%20victim. 
 
https://www.leeds.gov.uk/one-minute-guides/restorative-practice 
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Kamp- en activiteitenweek 
In week 27 (4 juli t/m 7 juli) gaan de leerlingen op kamp of hebben een activiteitenweek. Hiervoor 
maakt de school extra kosten. 
Op 25 mei jl. heeft u via no-reply@wiscollect.nl een mail ontvangen met daarin de factuur voor  
de kamp-/activiteitenweek. U bent niet verplicht om deze te betalen, maar we stellen het wel op prijs 
als u dit wel wil gaan doen, zodat we ook de komende schooljaren weer een mooie week kunnen 
organiseren. 
Wanneer u een inkomen op bijstandsniveau heeft, kunt u met ingang van dit schooljaar helaas geen 
aanvraag meer indienen bij Stichting Leergeld m.b.t. schoolgelden.  
 
Wanneer u de factuur niet heeft ontvangen, of wanneer u een 
vraag heeft over de betaling kunt u een mail sturen naar 
ouderbijdrage@o2g2.nl (in uw mail graag de naam van uw kind 
vermelden en de naam van de school). Voor inhoudelijke vragen 
kunt u contact opnemen met de schooladministratie 
 
Informatie m.b.t. het programma voor de kamp-/activiteitenweek 
ontvangt u van de mentor van uw zoon/dochter/pupil.  
 
 
Leerling bespreking 
Vanwege de leerling bespreking op dinsdag 7, woensdag 8 en donderdag 9 juni zijn de leerlingen om 
11.45 uur vrij. We hebben we een verkort rooster, dit houdt in dat de leerlingen de lessen volgen 
volgens lesrooster, maar de lesuren ingekort zijn.  
Wanneer uw kind met de taxi komt, verzoeken we u de gewijzigde eindtijden door te geven aan de 
centrale van het vervoersbedrijf. 
 
 
Algemene ouderavond (thema avond) 
Op 21 juni a.s. om 19.30 uur organiseren we een algemene ouderavond met als thema ‘Puberbrein’. 
We hebben die avond een gastspreker uitgenodigd. 
De avond is bedoeld voor ouder(s)/verzorger(s) en de leerlingen. De uitnodiging zult u binnenkort per 
mail ontvangen. De leerlingen krijgen de uitnodiging (met invulstrookje) ook op papier mee. 
 
 
Atletiek dag 
Dit schooljaar organiseren we een atletiek dag op 28 juni op de atletiekbaan in 
het Stadspark. Een leuke en sportieve dag waar de kinderen hun sportieve 
kwaliteiten kunnen vertonen.  
Het is een gewone schooldag, dus het is verplicht om te komen.  
Meer informatie m.b.t. de atletiek dag ontvangt u binnenkort. 
 
 
Ouderklankbordgroep vergadering 
Op 28 juni a.s. komt de OKBG (ouderklankbord groep) dit schooljaar voor de 4e en laatste keer bijeen. 
Heeft u iets 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 ouders) 
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