
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

AGENDA 
 
25 juni Laatste lesdag 
26 juni Rapport-/Certificaatuitreiking (zie verderop) 
29 juni t/m 3 juli Organisatiedagen, leerlingen lesvrij. 
6 juli t/m 14 augustus Zomervakantie 
17 augustus Start personeel, schooljaar 2019-2020 
18 augustus 1e schooldag 2019-2020, aanvang 8.30 uur 
 

 
 
Wanneer op school? 

Wk 26 (van ma 22 juni ‘20) 

Grp ..1 di, do en vrijdag 

Grp ..2 ma, woe en vrijdag 

Over vrijdag ontvangt u nog apart informatie. 
 
 
Boeken en kluisjes 
De komende week zullen de leerlingen de boeken moeten inleveren, we organiseren dit via de 
vakdocenten. Wanneer een boek ernstig beschadigd is kan het zijn dat u hiervoor een rekening krijgt. 
Ook zullen we de komende week de kluissleutels weer gaan innemen, wanneer er een sleutel mist 
krijgt u een rekening van 5 euro. 
Ik wil u vragen samen met uw zoon/dochter/pupil de boeken en de kluissleutels in orde te maken en 
mee te geven. 
 
 
Atletiekdag 
De Atletiekdag was dit jaar een groot succes, niet alleen omdat het gelukt is om het doorgang te laten 
vinden, maar ook door de grote opkomst, alle klassen waren bijna compleet. Daarnaast was de sfeer 
enorm goed, de inzet van de leerlingen was fantastisch en de prestaties waren enorm. Veel leerlingen 
hebben grenzen verlegd en kennis gemaakt met Atletiek in de daarvoor bestemde omgeving. Ook de 
vele klachten over spierpijn onderstrepen dit verhaal. 
 

 
Drie klassen aan het werk, even goed kijken. 

10 – 14 ONDERWIJS 

 

NIEUWSBRIEF juni/juli 2020 
 



 

Informatie rond klassengrootte 
De Simon van Hasselt heeft als een van de verworvenheden dat we niet meer dan 16 leerlingen in de 
klas hebben. Voor het komende schooljaar is dit weer het geval. 
 
 
Website. 
Aandacht vragen. Soms komen we erachter dat ouders niet op de website kijken. Op de website staan 
altijd alle activiteiten omschreven en er staan ook vaak sfeerfoto’s. 
In de kalender vindt u binnenkort de leerling besprekingen schooljaar 20-21 en een aantal activiteiten. 
We nodigen u van harte uit regelmatig even op de website te kijken. 
 
 
Coach2Be 
Het project C2B is door de Covid-19 crisis niet afgerond. Met de coaches van de Rabobank is 
afgesproken dat we volgend jaar wederom een poging gaan doen het project te draaien, met dezelfde 
leerlingen (wanneer ze nog op school zitten). 
 
 
Kamp- en activiteitenweek 
De kamp- en activiteitenweek heeft dit schooljaar geen doorgang kunnen vinden om de bekende 
reden. We hopen voor volgend jaar op betere omstandigheden. 
 
 
Afsluiting schooljaar op vrijdag 26 juni a.s. 
Elke klas krijgt van de mentor te horen hoe laat ze op school verwacht worden. ’s Ochtends tussen 
9.00 en 10.00 uur zullen alle medewerkers afscheid nemen van de 2e klassen. 
 
Ouders zijn door de omstandigheden niet welkom op school om afscheid te nemen. Het Pleinfeest 
gaat niet door. Dit spijt ons zeer, niet alleen omdat het een gezellig moment is en omdat het goed is 
afscheid te nemen wanneer je elkaar langere tijd niet ziet, maar ook omdat we de gesprekken aan het 
eind van het schooljaar altijd erg waarderen. Wij halen daar informatie en voldoening uit en dus 
energie. 
Via deze weg wil ik in ieder geval, namens alle medewerkers van de Simon van Hasseltschool, u allen 
bedanken voor de samenwerking bij de ontwikkeling van uw zoon/dochter/pupil het afgelopen 
schooljaar. Zonder elkaar gaat het een stuk lastiger en is het in ieder geval minder leuk. 
 
Voor de ouders/verzorgers van de leerlingen die van school gaan, heel erg bedankt voor het in de 
school gestelde vertrouwen, de woorden hierboven gelden natuurlijk ook voor jullie. 
 
 
Bereikbaarheid in de vakantie 
In de vakantie is de school geopend t/m dinsdag 7 juli 2019 m.u.v. donderdagmiddag 2 juli 2020. 
 
In het nieuwe schooljaar is de school bereikbaar vanaf donderdag 13 augustus 2020 vanaf 
9.00 uur. 
 
Alle leerlingen verwachten wij op dinsdag 18 augustus om 8.30 uur op school voor de 
introductieweek (zie informatiegids 2020-2021). 
 
 
Namens alle medewerkers van  
 de Simon van Hasseltschool  
   wens ik u een fijne vakantie 

 
Jan Kuik 
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