
 

Start schooljaar 2018-2019 
Nog voordat er kan worden genoten van 
de vakantie, kijken we alvast vooruit. 
Onderstaande informatie geldt voor 
aanvang van het nieuwe schooljaar. Het 
betreft een aantal belangrijke data voor in 
de agenda  
 
Belangrijke data voor in de agenda 
Week 35 
De boeken zullen worden toegestuurd in 
de week voor we weer beginnen. Dit vindt 
plaats in week 35. 
 
Vrijdag 31 augustus 
Op de site komt de inhoud te staan van de 
startdag met de mentorgroepen. Dit 
gebeurt uiterlijk op vrijdag 31 augustus.  
 
Maandag 3 september 
Leerlingen zijn vrij. De docenten starten 
deze dag wel. 
 
Dinsdag 4 september 
Mavo 2 
Startdag op school vanaf 9.00u. met de 
Ipad en ‘s middags zwemmen bij De 
Waterakkers. 
 
Mavo 3 
Voor mavo 3 wordt een speurtocht met 
groepsopdrachten georganiseerd in de 
Castricumse duinen. De start is om 
10.00u. bij Het Huis van Hilde. 
 
Mavo 4 
De mentorgroepen mavo 4 starten 
gezamenlijk met paintballen.  
 
Woensdag 5 september 
Start van de lessen met het nieuwe 
rooster. In Zermelo kun je het rooster 
vinden. 
 
 
Dinsdag 11 september 
Deze avond wordt de informatieavond 
voor mavo 3 en 4 georganiseerd. 
Mentoren zullen daarbij aanwezig zijn en 

de ouders worden uitgenodigd om deze 
avond kennis te maken met de (nieuwe) 
mentor. Tevens kunnen jullie deze avond 
informatie inwinnen over de buitenlandse 
reizen (3e klas). 
 
Week 38 
Voor de 2e klas wordt in deze week de 
Texelreis georganiseerd. Daarover volgt 
t.z.t. meer informatie. 
 
Voor de 3e klas mavo wordt de Europareis 
georganiseerd. Het ene deel gaat naar 
Düsseldorf in Duitsland en het andere deel 
gaat naar de Ardennen in België.  
 
Woensdag 26 september 
Deze avond wordt de informatieavond 
voor mavo 2 georganiseerd. Mentoren 
zullen daarbij aanwezig zijn en de ouders 
worden uitgenodigd om deze avond 
kennis te maken met de (nieuwe) mentor.  
 
Dinsdag 16 oktober 
Voor de 3e en 4e klas is het belang dat zij 
ook de Beroepenmarkt in de agenda 
zetten. Deze wordt op dinsdagavond 16 
oktober georganiseerd bij ons op school. 
Een belangrijke datum om informatie in te 
kunnen winnen over opleidingen en 
beroepen. 
 
Tot slot. 
Het Bonhoeffer is met ingang van het 
nieuwe schooljaar een rookvrije school. 
We lopen daarmee vooruit op de 
wetgeving die per 2020 scholen in het 
primair en voortgezet onderwijs en het 
MBO verplicht hun terrein rookvrij te 
maken.  
 
 
Wij wensen jullie een fijne vakantie en tot 
in schooljaar 2018-2019! 
 
De redactie Mavo  


