Beste ouders/verzorgers van leerlingen uit klas 3,
Dat was het dan bijna. Een spannende tijd voor een heleboel leerlingen. De toetsweek zit er op, maar nog een week tot we het jaar met elkaar afsluiten. Wat staat
ons de komende dagen te wachten?
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Morgen (vrijdag 14 juli) moeten om 10.00 uur de cijfers van de toetsweek ingevoerd zijn en wordt naar aanleiding daarvan bekeken welke leerlingen besproken
worden in de overgangsvergadering. De mentoren nemen dan contact op met de
betreffende ouders. Maandag 17 juli worden deze derde klassers besproken voor
overgang. De mentor belt maandagmiddag met de uitslag van de vergadering.
Als naar aanleiding van de overgangsvergadering een profiel- of vak wissel nodig
is, dan moet er een nieuw profielkeuzeformulier ingevuld worden en direct ondertekend worden door leerling en ouder/verzorger. Dit kan maandagmiddag direct op school geregeld worden bij de decaan. De wijzigingen kunnen pas doorgevoerd worden na akkoord.
Op donderdag 20 juli sluiten wij het schooljaar op een leuke manier af met alle
leerlingen uit de 3e klas. Na het inleveren van de boeken en het uitdelen van de
rapporten (om 10:00 voor klas 3A,B,C en 10:30 voor klas 3D,E) fietsen we rond
het middaguur vanaf school naar het Amsterdamse Bos. Wij gaan zoals aangegeven klimmen bij Fun Forest. Daar kunnen de leerlingen zich in verschillende groepen een kleine drie uur uitleven op de verschillende parcoursen. Wij zullen samen
met een aantal leerlingen een hapje en drankje voor de lunch verzorgen. Uiterlijk
17.30 uur zal de middag afgelopen zijn en kunnen de leerlingen weer naar huis.
De financiële bijdrage voor deze activiteit bedraagt 5 euro (incl. lunch). We willen
jullie vragen dit bedrag cash aan jullie kind mee te geven.
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