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Een nieuwsbrief

schema kunt u de
agenda in Magister
raadplegen.
Een week later, op vrijdag 30 juni, volgen
dan de laatste examenuitslagen, waarna
op maandag 3 juli alle
geslaagden hun diploma uitgereikt krijgen
van hun mentor.

Met ingang van het schooljaar 2017-2018 krijgt u elke periode tenminste één digitale nieuwsbrief toegestuurd.
Hierin worden een aantal belangrijke of anderszins belangwekkende zaken kort voor het voetlicht gebracht.
Niet alle activiteiten zullen in deze nieuwsbrieven worden
vermeld. Voor een volledig overzicht verwijzen we u
graag naar de agenda in Magister.
Deze editie van de nieuwsbrief is vast een voorproefje,
voor een goed deel ter ere van de scheidend afdelingsleider van de vwo-bovenbouw. De reden hiervoor leest u
hieronder in een bijdrage van de jubilaris zelf.

De leerlingen van V4 en V5 zitten dan inmiddels in hun
laatste toetsweek. Na de laatste lessen op maandag 26
juni en een dag studieverlof op 27 juni hebben de leerlingen hun toetsen van woensdag 28 juni tot en met
woensdag 5 juli.
En terwijl de docenten het laatste werk nakijken hebben de
leerlingen van V5 op donderdag 6 juli een 7-kamp Atletiek
op de atletiekbaan van
AVC, starten de muziekaudities van de theaterproductie en vindt de afsluiting
plaats van de Bonhoeffer
Business Class.
De leerlingen van V4 die
Geschiedenis hebben
gaan op vrijdag 7 juli naar
het Rijksmuseum. Op vrijdag 7 juli zijn ook alle cijfers in Magister geplaatst, zodat
de leerlingen kunnen bepalen of ze nog één of twee toetsen willen herkansen op maandag 10 juli en/of dinsdag 11
juli.

Beste ouders en verzorgers,
Afgelopen week vonden er gesprekken plaats met geïnteresseerden voor
de taak van afdelingsleider vwo bovenbouw. Aan het einde van dit
schooljaar ga ik er namelijk mee stoppen. Ik blijf nog wel aan de school verbonden, in deeltijd en vooral als docent. Mijn zestigste verjaardag was
voor mij aanleiding om goed na te
denken wat ik de komende jaren nog
voor de school kan betekenen. Ik
kwam tot de conclusie dat ik het lesgeven na 37 jaar nog
steeds het allerleukste vind en dat bij veel van mijn andere werkzaamheden het plichtsbesef het begint te winnen van
de arbeidsvreugde. Het vertrek
van Ivonne Langedijk naar een andere school leverde een kleine vacature klassieke talen op. Ik heb
gevraagd of ik die mag vervullen.
Ik hoop binnenkort te laten weten
wie mijn opvolger is en met ingang
van welke datum hij/zij mijn taak
overneemt.

Na de laatste herkansingen van dinsdag beginnen de docenten aan hun reeks overgangsvergaderingen en kan
voor de leerlingen ‘s avonds de ontlading plaatsvinden op
het Bobs schoolfeest (thema ‘Tropical Tuesday) in Uitgeest..
De overgangsvergaderingen duren de rest van de week,
waarbij V4 en V5 op vrijdag 14 juli aan de orde komen.

Douwe de Jong

Op vrijdag 14 juli zullen de leerlingen van V5 werken aan
hun opzet en eerste stappen van hun profielwerkstuk. Op
maandag 17 juli en dinsdag 18 juli gaan ze hieraan verder
werken. Tijdens deze dagen hebben ze ook contact met
hun profielwerkstukbegeleider om de eerste stappen te bespreken.
Op maandag 17 juli leveren de leerlingen van V4 en V5
hun schoolboeken in.
Inmiddels zitten we dan echt in de laatste schoolweek en
draait de administratie overuren om alle rapporten uit te
draaien. Deze worden op vrijdag 21 juli aan de leerlingen
uitgereikt, waarna iedereen hopelijk kan genieten van een
heerlijk lange vakantie .

De laatste schoolweken
Inmiddels zitten we in de laatste lesweek van het schooljaar 2016-2017. Leerlingen die hun examens hebben gehaald genieten al van het mooie zomerweer , hun vrije
tijd en succes, of hebben via de herkansingen in de 2e
termijn van het CSE nog een poging gedaan om het cijfer
van een vak wat op te krikken, en zo hun afgewezen cijferlijst alsnog te promoveren naar een geslaagd examen
of om hun cijferlijst nog wat te verfraaien. In ieder geval zit
voor de examenleerlingen nu het jaar erop en leveren zij
op vrijdag 23 juni hun boeken in. Voor een exact

Wij wensen jullie allemaal een heel goede vakantie !
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