Aan de ouders van de leerlingen van vmbo 1

Valkenswaard, 7 juli 2021

Geachte ouders,
Het einde van het schooljaar is in zicht. Om te zorgen dat het voor iedereen duidelijk is wat
er in die laatste twee weken gepland staat, stuur ik u onderstaand overzicht.

Maandag 12 t/m vrijdag 16 juli
Maandag 12 juli & dinsdag 13 juli

Laatste lesdagen
Lessen volgens rooster.

Woensdag 14 juli

Inhaaldag
Vakdocenten maken afspraken met de leerlingen.
Hoeft uw kind niets in te halen, dan wordt hij/zij
niet op school verwacht.

Donderdag 15 juli

Kanotocht
Meer informatie onderaan deze brief.

Vrijdag 16 juli

Lesvrij

Maandag 19 juli t/m vrijdag 23 juli
Maandag 19 juli

Lesvrij

Dinsdag 20 juli

Boeken inleveren.
Volgens het schema wat u van firma Iddink heeft
ontvangen. Kluissleutels worden samen met de
boeken ingeleverd.

Woensdag 21 juli

Lesvrij
12.00-13.00u Bekendmaking uitslag
overgangsvergadering
Mentoren bellen leerlingen die niet bevorderd
kunnen worden naar de afdeling van hun
voorkeur.
13.00u-14.00u Ouderspreekuur
U heeft de mogelijkheid om contact met de
mentor op te nemen om de uitkomst van de
overgangsvergadering te bespreken.

Donderdag 22 juli

11.00u-12.00u Rapport ophalen
12.00u-13.00u Kennismaking b/k lj 2
Leerlingen die doorstromen naar basis of kader
leerjaar 2 maken kennis met hun nieuwe klas en
mentor. Leerlingen worden in het vmbo-gebouw
opgevangen.

Vrijdag 23 juli

Lesvrij
10.00u-11.00u Revisievergadering

Kanotocht donderdag 15 juli
Op donderdag 15 juli gaan alle klassen van vmbo leerjaar 1 naar de Venbergse Watermolen
voor een kanotocht bij Puur Kanoverhuur. Omdat we niet allemaal tegelijkertijd kunnen
starten, is de groep in 5 groepen verdeeld met ieder een eigen starttijd.

Groep 1
Groep 2
Groep 3
Groep 4
Groep 5

Starttijd

Klas

Klas

Klas

09.00 uur
09.30 uur
10.00 uur
10.30 uur
11.00 uur

BK1C
GTH1J
BK1A
GTH1K
KGT1G

BK1D
GTH1L
BK1B
GTH1M
KGT1H

KGK1E

Adres:
Venbergse Watermolen
Molenstraat 211
5556 TA Valkenswaard
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KGK1F

Wat is belangrijk om te weten:
• Leerlingen komen op eigen gelegenheid naar de Venbergse Watermolen én gaan na
afloop ook op eigen gelegenheid terug naar huis.
• Leerlingen worden met een bus naar het vertrekpunt gebracht van waaruit ze per
kano terugkeren naar de Venbergse Watermolen, het varen duurt naar verwachting
2 -2,5 uur.
• Leerlingen dienen zich aan de met de klas gemaakte afspraken te houden.
• Laat waardevolle spullen zoveel mogelijk thuis, ook mobieltjes zie je liever niet in
het water verdwijnen.
• We houden rekening met de coronamaatregelen. In de boot hoeven leerlingen
géén mondkapje op. In de bus naar het vertrekpunt van de kanotocht is dat wel
verplicht.
• Leerlingen zonder zwemdiploma geven dit van te voren aan bij de mentor.
• Denk ook aan zonnebrand en zwemkleding.

Wij hopen op een zonnige, gezellige dag en zijn blij dat we dit schooljaar een leuk slotaccent
kunnen geven.
Mocht uw kind onverhoopt ziek zijn, geef dit dan alstublieft op tijd door aan de receptie
zodat de mentor kan worden geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

D. (Daan) Vellinga
teamleider vmbo 1
vll@sgweredi.nl
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