
          
Rotterdam, 25 juni 2021 
 
Aan de ouders/verzorgers  
van de leerlingen in leerjaar 1 en 2 
 
Geachte ouder(s) / verzorger(s), 
 
In deze brief willen wij u graag informeren over de laatste weken van dit bijzondere schooljaar. 
Door corona en de COVID-19 maatregelen is dit schooljaar opnieuw heel anders verlopen dan we 
graag gezien hadden. De komende weken gaan we het schooljaar samen afsluiten en we hopen erop 
dat we dinsdag 31 augustus aan een “gewoon” schooljaar kunnen beginnen. 
 
Op vrijdag 9 juli leveren de leerlingen de boeken, de geleende laptop en de kluissleutel  in. 
Het kluisje moet 9 juli leeg en schoon zijn. Het tijdstip waarop uw kind aanwezig moet zijn en de 
regels voor het inleveren van de boeken vindt u in het schema onder aan deze brief. Ook bij het 
inleveren van de boeken en het opruimen van de kluisjes moeten de coronaregels gerespecteerd 
worden. De leerlingen uit leerjaar 1 leveren de kluissleutel NIET in (behalve als zij de school verlaten). 
De leerlingen uit leerjaar 2 leveren de kluissleutel WEL in. 
 
In week 28 (12 t/m 16 juli) zijn de leerlingen lesvrij maar de leerlingen dienen beschikbaar te zijn 
voor bijvoorbeeld inhaalrepetities, het inleveren van nog niet-gemaakt werk of gesprekken met de 
mentor. 
 
Op 14 juli krijgt uw zoon of dochter op school  het rapport van zijn / haar mentor. 
Leerlingen zijn verplicht het (overgangs)rapport zelf af te halen en te bespreken met de mentor 
tussen 9.00 uur en 10.00 uur.  
 
De zomervakantie is van zaterdag 17 juli t/m maandag 30 augustus  
De lessen beginnen dus weer op dinsdag 31 augustus. De school is bereikbaar tot en met 16 juli. 
 
Wij wensen u alvast een heel fijne én gezonde zomervakantie toe. 
 
Met vriendelijke groet, 
mede namens de mentor en docenten van uw kind, 
J. Roodnat,  
R. Loots 
Teamleiders leerjaar 1 en 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



          
 

Vrijdag 2 juli 1e t/m 3e uur les volgens rooster, Diatoetsen 

Maandag 5 juli 1e t/m 3e uur les volgens rooster, Diatoetsen 

Dinsdag 6 juli Sportdag leerjaar 2, Diatoetsen lj 1, inhalen gemist werk 

Woensdag 7 juli Sportdag leerjaar 1, Diatoetsen lj 2, inhalen gemist werk 

Donderdag 8 juli Diatoetsen leerjaar 1 en 2, inhalen gemist werk 

Vrijdag 9 juli Boeken, leenlaptop en kluissleutel inleveren volgens rooster 

week 28 (12 t/m 16 juli) Lesvrij + inhalen gemist werk 

Woensdag 14 juli Rapportuitreiking van 9.00 uur tot 10.00 uur                                    

17 juli t/m 30 augustus Zomervakantie 

Dinsdag 31 augustus Start nieuwe schooljaar 

 

Boeken: 
1. Zorg ervoor dat alle kaften, briefjes en losse papiertjes van en uit de boeken gehaald zijn. 
2. Neem de boekenlijst die door Van Dijk is gestuurd mee (inleverlijst). 

(een enkeling die hem kwijt is, kan hem bij Van Dijk laten uitprinten, maar dat kost je veel 
tijd!). 

3. Je wordt opgehaald in het leslokaal (zie rooster). Je levert de boeken in naast de kantine. 
4. Je bent op tijd (voor het inleveren van de boeken )(zie rooster) in je lokaal. 

Kluis en kluissleutels: 
Als je de boeken hebt ingeleverd, ruim je het kluisje op. Je zorgt ervoor dat het kluisje leeg en 
schoon is. Natuurlijk doe je alle rommel in de afvalbak! 
Daarna controleert de mentor of het kluisje opgeruimd is. Als alles in orde is, lever je de sleutel bij 
de mentor in. . De leerlingen uit leerjaar 1 leveren de kluissleutel NIET in (behalve als zij de school 
verlaten). De leerlingen uit leerjaar 2 leveren de kluissleutel WEL in. 
Aanwezig op school / inleveren boeken op vrijdag 9 juli 

Klas Aanwezig Inleveren Lok. Docent Klas Aanwezig Inleveren Lok. Docent 

1B1 8.30 8.45 301 Dhr. 
Wildschut 

2B1 10.00 10.10 311 Dhr. Verreijen 

1B2 8.30 8.55 308 Dhr. De Wit 2B2 10.00 10.20 303 Mevr. Sahota 

1B3 8.30 9.05 302 Dhr. Mijs 2B3 10.10 10.30 325 Mevr. Benzebir 

1B4 8.30 9.15 320 Dhr. Slangen 

 
2B4 10.10 10.40 326 Dhr. Nanhekhan 

1K1 9.00 9.25 316 Mevr. Nolen 2K1 10.30 10.50 307 Dhr. 
Terreehorst 

1k2 9.00 9.35 319 Mevr. 
Benzebir 

2K2 10.30 11.00 310 Mevr. De Vries 

1GT1 9.20 9.45 323 Mevr. 
Anghel  

2K3 10.45 11.10 304 
 

Dhr. Mijs 

1GT2 9.20 9.55 313 Dhr. Van 
Rossum 

2K4 10.45 11.20 302 Mevr. 
Elouachoun 

     2GT1 11.00 11.30 323 Mevr. 
Güngörmüs 

     2GT2 11.00 11.40 309 Mevr. Sahota 
 

 

 

 


