
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sinterklaas 
Op 29 december, in de middag, hebben we in de mentorgroepen 
Sinterklaas gevierd. 
’s Ochtends heeft Sinterklaas, onder begeleiding van zijn  3 Pieten, 
ons vereerd met een bezoek.  Hij heeft o.a. de VVO bezocht.   
 
Op de website ziet u een impressie van het bezoek. 
https://www.simonvanhasselt.nl/sinterklaas-op-school/ 
 
 
 
 
COC-voorlichting 
Voor veel mensen in Nederland is LHBTI geen probleem. Toch zijn er statistieken en verhalen die een 
ander beeld schetsen. Daarom geeft het COC voorlichtingen aan scholen over seksuele diversiteit en 
genderdiversiteit om zodoende de kennis omtrent LHBTI te vergroten en daarmee (hopelijk) ook de 
sociale acceptatie.  
Op 7 en 8 december a.s. zullen vrijwilligers van het COC op de Simon van Hasseltschool een 
voorlichting geven en hierover in gesprek gaan met de leerlingen.  
 
 
Paarse vrijdag 
Op de Simon van Hasseltschool vinden we het erg belangrijk dat iedere leerling en iedere 
medewerker zichzelf kan zijn. 
Dat we geen onderscheid maken op grond van geslacht, ras, geloof of geaardheid. Tijdens Paarse 
vrijdag (9 december) laten we zien dat een ieder de geaardheid mag uitdragen die hij/zij wil. We laten 
dit zien door een paars kledingstuk te dragen. 
Ook in de lessen zullen we stil staan bij Paarse vrijdag (en niet alleen toevallig deze vrijdag).  
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AGENDA 
 
  1 december  Voorlichting HALT  
  7 december  COC voorlichting 
  8 december  COC voorlichting 
  9 december  Paarse vrijdag 
12 december  Leerling bespreking, leerlingen om 11.45 uur vrij 
13 december  Leerling bespreking, leerlingen om 11.45 uur vrij 
14 december   Leerling bespreking, leerlingen om 11.45 uur vrij 
22 december  Kerst-/knutselmarkt 
23 december  Kerstontbijt / rapport wordt uitgedeeld, 
  leerlingen zijn om 11.30 uur vrij 
24 december t/m 8 januari  Kerstvakantie 
  9 januari  1e schooldag van het nieuwe jaar 
17 januari  Contactavond 

 
 



 

Leerling besprekingen 
In de afgelopen week zijn alle docenten weer gestart met het invullen van het leerlingvolgsysteem, 
allereerst voor het rapport dat 23 december meegaat, maar ook als onderbouwing voor de leerling 
besprekingen. 
 
De mentor gebruikt de gegevens, ingevuld door alle vakdocenten, om de leerling besprekingen per 
leerling voor te bereiden. 
De leerling besprekingen vinden plaats op: 12, 13 en 14 december a.s.  
Alle leerlingen zijn op 12, 13 en 14 december om 11.45 uur vrij. 
We korten de lessen in, waardoor alle lessen gegeven kunnen worden. 
Op dinsdag vervalt in de middag het project. 
 
Tijdens de contactgesprekken in de week van maandag 17 januari 2023 krijgen u en uw 
dochter/zoon/pupil inzage in deze gegevens. Ook kunt u dan de uitkomsten zien van de dia-taal 
toetsen. 
 
Vuurwerk 
Het is goed om te weten dat meenemen/verhandelen/afsteken van vuurwerk verboden is 
(ook op en in de omgeving van school). Vanuit school zal er altijd aangifte gedaan worden 
bij de politie wanneer een leerling betrapt wordt bij overtreding van deze regels! 
Vaak ligt er nog vuurwerk van vorig jaar, waar leerlingen soms mee naar school komen. 
Op school zijn we erg blij met uw medewerking hierin. 
 
Op 30 november en 1 december is er onder begeleiding van HALT een voorlichting gegeven op school 
voor de groepen VVO en de jaar 1 leerlingen.  
De jaarwisseling is voor veel mensen een feest, toch gaat het ook wel eens fout. Jaarlijks worden zo'n 
1.500 jongeren naar Halt gestuurd omdat zij zich niet aan de vuurwerkregels houden. Maar ook 
vernielingen, brandstichting, geluidsoverlast en het lastigvallen van hulpdiensten zijn situaties die veel 
voorkomen tijdens oud en nieuw. 
 

Kerst-/knutselmarkt 
Op donderdag 22 december organiseren we op school de traditionele 

kerst-/ knutselmarkt. Het is een markt waar niets te koop is, maar een 
activiteitenmarkt waar onze leerlingen creatief 
bezig zijn.  
 
Verzoek aan U: Wilt u uw kind een tasje 
meegeven op 22 december, zodat hij/zij de 
gemaakte spulletjes mee naar huis kan nemen? 

 

Kerstontbijt 
Op vrijdag 23 december houden we ons Kerstontbijt 
voor de leerlingen. 
De leerlingen worden ’s morgens in hun eigen lokaal 
verwacht en gaan met de groep ontbijten. Dit is altijd 
erg sfeervol. Na het ontbijt ruimen de kinderen 
gezamenlijk het lokaal op, krijgen zij het rapport mee en 
start de kerstvakantie. 
 
De leerlingen zijn om 11.30 uur vrij. Wanneer uw kind 
gebruik maakt van schoolvervoer, verzoeken we u de 
gewijzigde eindtijd door te geven aan de centrale van 
het vervoersbedrijf. 
 

 
 
Wij met z’n allen!! 

- We houden ons aan de looproute 

- we ventileren zoveel mogelijk 

- We ontsmetten onze handen bij binnenkomst 

- een mondkapje mag 


