
 

 
 
 

NIEUWSBRIEF januari 2020 
 

De medewerkers van de Simon van Hasseltschool  
wensen U en uw gezin 

Een goed en gezond 2020! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kerst-/knutselmarkt en Kerstontbijt 
De traditionele kerst-knutselmarkt op 19 december jl. was een groot succes. Leerlingen 
werkten in kleine groepjes aan verschillende activiteiten: kerststukje maken, kerstkaart 
maken, kerstengel vouwen, luisteren naar een kerstverhaal bij een vuur, kaarsen tonken en 
een kleurwedstrijd. We danken de ouders/verzorgers die ons hebben ondersteund om deze 
dag mogelijk te maken.  
Om een indruk te krijgen van de kerstmarkt, verwijs ik u naar de foto’s op onze website 
www.Simonvanhasselt.nl 
 
Op 20 december jl. werden de leerlingen muzikaal ontvangen door de medewerkers van de 
school. Vervolgens hebben de leerlingen in hun mentorlokaal kunnen genieten van een zalig 
Kerstontbijt. Het was een mooie ochtend. Als afsluiting werden de rapporten aan de 
leerlingen uitgedeeld. 
 
Leerling besprekingen 
In verband met de leerling besprekingen zijn de leerlingen vrij op: 

- maandagmiddag 13 januari, dinsdagmiddag 14 januari en  
woensdagmiddag 15 januari.  
De lessen eindigen om 11.45 uur. 

Indien een leerling onmogelijk naar huis kan (bijv. door vervoersproblemen), dan kan uw 
zoon/dochter/pupil langer op school blijven. U dient dit vooraf aan te geven bij de school. 
 
Contactavond 
Alle docenten hebben het Leerlingvolgsysteem ingevuld, voor het rapport dat 20 december jl. 
is uitgereikt aan de leerling, 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. 
 

 

AGENDA 
 
13 januari  Leerling bespreking, leerlingen om 11.45 uur vrij 
14 januari  Leerling bespreking, leerlingen om 11.45 uur vrij 
15 januari   Leerling bespreking, leerlingen om 11.45 uur vrij 
20 januari  Start nieuw rooster 
21 januari  Contactavond 
23 januari   Inspring theater, workshop Pesten! 
28 en 29 januari  Open dagen 
10, 12 en 14 februari  Voorlichting COC 
11 februari   Zaalsportdag, meer informatie volgt 
13 februari  Schoolfeest, meer informatie volgt 
17 t/m 21 februari  Voorjaarsvakantie 
 

http://www.simonvanhasselt.nl/


 

Tijdens de contactgesprekken op 21 januari, of in de week van 21 januari, (u ontvangt een 
uitnodiging van de mentor) krijgen u en uw dochter/zoon/pupil inzage in deze gegevens. Ook 
kunt u dan de uitkomsten zien van de diataal toetsen (voor jaar 2 onder voorbehoud). 
 
 
Start nieuw rooster. 
Op maandag 20 januari starten we met een nieuw rooster, de begin en eindtijden van de 
schooldagen blijven gelijk. 
Er zijn verschillende vakken die in periodes gegeven worden, deze wisseling vindt per  
20 januari plaats. 
 
 
Inspring theater, workshop “Wat doe jij?”  
Datum: 23 januari 2020 
Plaats: op school 
 
Wat doe jij? is inspringtheater in de klas: een theatrale workshop waarbij leerlingen samen 
met de acteurs verschillende scenario’s uitproberen. Het thema daarbij is (digitaal) pesten. 
De tafels en stoelen gaan aan de kant en de acteurs spelen een korte scène, waarin duidelijk 
sprake is van een pest-situatie en waarin de verschillende partijen die hier een rol in spelen 
herkenbaar worden neergezet. De spelleider nodigt de leerlingen vervolgens uit om te 
reageren: ben je het eens met wat hier gebeurt? Wat zou je kunnen doen om het op te 
lossen? Samen met de acteurs proberen de leerlingen hun suggesties uit. 
 
Wat doe jij? is een heel directe manier om te oefenen met sociale vaardigheden en het 
nemen van verantwoordelijkheid. De leerlingen ervaren wat het effect is van hun gedrag en 
hoe ze een situatie kunnen beïnvloeden. Zeker in pest- en conflictsituaties kan een kleine 
verandering een wereld van verschil betekenen. 
 
Wat doe jij? is geschikt voor leerlingen in het basisonderwijs (groep 7 en 8), het voortgezet 
(speciaal) onderwijs en het MBO. De workshop wordt per klas aangeboden en afgestemd op 
het niveau van de leerlingen.  
 
Open dagen 
Op dinsdag 28 januari en woensdag 29 januari hebben we weer de open dagen. 
Dinsdagavond van 19.00 – 20.30 uur en woensdagmiddag 29 januari van 13.30 – 15.00 uur. 
Mocht u mensen kennen die u de Simon van Hasselt wilt aanbevelen dan kunnen ze op die 
momenten langskomen. 
Bij voorbaat dank voor uw medewerking. 
 
Schoolfeest 
Op 13 februari a.s. van 20.00 – 22.00 uur is er een schoolfeest voor de leerlingen. Het 
schoolfeest is alleen voor leerlingen van de Simon van Hasseltschool. Meer informatie 
ontvangt u t.z.t. via de mail. 
 
 
 


