Nieuwsbrief HAVO 4 Bovenbouw
November2016

Jaargang 2016-2017

De beroepenmarkt heeft hopelijk uw zoon of dochter een beter beeld kunnen geven over welke richting hij of zij op wil of juist niet . De mentoren van de
HAVO besteden de komende perioden hier nog
meer aandacht aan de keuzes voor de vervolgopleidingen en is er voor de leerlingen binnenkort nog
een informatieve middag bij INHOLLAND in Alkmaar.
Wanneer u deze mentor update leest zijn we donderdag 27 oktober met de hele school naar Walibi
geweest, dit omdat het Bonhoeffercollege 45 jaar
bestaat.
Deze periode zal worden afgesloten met de eerste
PTA week voor uw kind. Een spannende tijd. De
mentoren en de docenten besteden tijdens de mentormomenten en de reguliere lessen uiteraard aandacht aan het voorbereiden en plannen van de
PTA's. Mocht uw kind moeite hebben met plannen
en/of hoe je nu het beste kunt leren, dan staan de
mentor en andere docenten altijd voor hem of haar
klaar om te helpen! Hopelijk leidt dit allemaal tot
goede resultaten tijdens de PTA week en heeft uw
kind een prima start in havo 4. Tenslotte komt dit
ook ten goede aan de motivatie van uw kind.

Beste ouders en verzorgers ,
Welkom bij de eerste nieuwsbrief van het havo bovenbouwteam. Deze nieuwsbrief
is de eerste in een reeks van
vele informatiebulletins die u
zult gaan ontvangen. Wij vinden het als team heel belangrijk dat u weet waar uw kind
op school mee bezig is. Er zal informatie over de
vakken in komen, maar ook over schooloverstijgende activiteiten en nieuwe ontwikkelingen binnen het onderwijs. Docenten stellen zich voor en
we proberen ook kinderen met speciale talenten
voor het voetlicht te brengen.
In de regel verschijnen de normale nieuwsbrieven
in de eerste of tweede week na de toetsweken aangevuld met speciale nieuwsbrieven in de loop van
de periode. Dit zijn nieuwsbrieven met een speciaal
thema of de mentor updates zoals deze.
Mocht u feedback op deze of andere nieuwsbrieven hebben, horen wij dat graag. We zullen alles
aan doen om de communicatie zo optimaal maken.
Verder wens ik u veel plezier met het lezen van de
nieuwsbrieven.
Met vriendelijke groeten,
Jeroen Maréchal, afdelingsleider havo bovenbouw

Nog even wat belangrijke data op een rij:
* De eerste toetsweek begint op 7 november en
duurt tot en met 14 november.
* Maandag 17 november start periode 2
* Herkansingen: eerste PTA periode zijn op 8 en 9
december
* 10 minutengesprekken: 13 december

Mentor havo 4
Op het moment dat u deze mentor-update ontvangt zit uw zoon of dochter alweer enkele weken
in havo 4. U heeft kennisgemaakt met dhr. Maréchal en de nieuwe mentor van uw kind.
Voor de mentoren staat de eerste periode altijd in
het teken van het leren kennen van hun leerlingen
met het uitleggen van de gang van zaken in havo 4.
De eerste periode loopt alweer bijna ten einde, hopelijk hebben uw zoon of dochter het leuk en naar
hun zin gehad tijdens de buitenlandse reizen of tijdens het thuisblijf programma. Ook het eerste
schoolfeest hebben we alweer gehad en was erg
gezellig!

Met vriendelijke groet
namens alle
havo 4 mentoren
M. Nauta
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