Castricum, juni 2022
Aan de brugklasleerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s),
Hierbij informatie over:
- de laatste dagen van dit schooljaar.
- het toetsweekrooster (zie blz. 2).
In de week van 20 t/m 24 juni worden de kluisjes door de leerlingen, olv de mentor, leeggemaakt.
Maandag 27 juni tot en met donderdag 1 juli: toetsweek
• Het meest recente toetsweekrooster vind je op Zermelo
• Het document met de leerstof van de toetsweek staat op Leerlingnet.
• Je mag het lokaal niet voortijdig verlaten. Neem (leer)boeken mee zodat je je niet hoeft te
vervelen als je al snel klaar bent. Je zit de hele week met je klas in een vast lokaal.
• Als dyslectische leerling of leerling met extra faciliteiten zit je tijdens de toetsweek niet bij
je eigen klasgenootjes maar in een apart lokaal, zie hieronder het schema.
• Indien je in de toetsweek ziek bent nemen je ouder(s)/ verzorger(s) contact op met de
teamassistente of met je teamleider om afspraken te maken welk proefwerk je nog in moet
halen.
Om onrechtmatig gebruik van de nieuwe media te voorkomen verzoeken we je om je mobiele telefoon
of geluidsdrager niet mee naar school te nemen. Indien je het apparaat wel bij je hebt dien je deze op
de tafel van de surveillant of in de telefoonzak aan de muur te leggen en het na afloop van de toets
weer mee te nemen. Dit alles uiteraard op eigen risico.
Op de volgende pagina zie je het toetsweekrooster voor de laatste toetsweek.
Datum
Maandag 27 juni
Dinsdag 28 juni
Woensdag 29 juni
Donderdag 30 juni

Lesuur/tijd
09.00 – 10.00 uur
10.00 – 11.00 uur
09.00 – 10.00 uur
10.00 – 11.00 uur
09.00 – 10.00 uur
10.00 – 11.00 uur
09.00 – 10.00 uur
10.00 – 11.00 uur

Vak
wiskunde/mathematics
geschiedenis/history
NTO2
Frans
Nederlands
biologie/biology
aardrijkskunde/geography
English voor 1K en 1L

Vrijdag 1 juli kunnen gemiste toetsen ingehaald worden. Mocht een leerling tijdens de toetsweek ziek
zijn, dan nemen de ouders contact op met de teamleider of de teamassistente om afspraken te
maken over de in te halen toetsen. De toetsen worden ingehaald in lokaal A.207 om 09.00 uur
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Vrijdag 1 juli: uiterste datum voor het inleveren van JPBieb materialen. Ook de boetes moeten
betaald zijn.
De week na de toetsweek staat in het teken van activiteiten. Wij bieden de leerlingen een wisselend
programma aan waarmee we dit bijzondere jaar voor de leerlingen op een leuke manier willen
afsluiten.
Maandag 4 juli
10.00 – 11.00 uur: toetsen ophalen.
11.00 – 15.00 uur: Math Challenge. Leerlingen werken in groepjes aan wiskundige vraagstukken. Er
zijn mooie prijzen te verdienen.
Heel belangrijk is dat alle leerlingen hun device meenemen en natuurlijk ook een lunch.
Klas:
Lokaal:

1A
1B
A.202 A.203

1C
1D
1E
A.204 A.206 A.207

Klas:
Lokaal:

1H
A.210

1J
A.214

1I
A.213

1K
A.217

1F
1G
A.208 A.209

1L
A.219

Dinsdag 5 juli organiseren wij een atletiekdag op de atletiekbaan AVC in Castricum. Het adres is:
Zeeweg 4, 1901 NZ Castricum. De leerlingen worden daar om 9.30 uur verwacht en we eindigen rond
14.30 uur. Het is de bedoeling dat de leerlingen zich thuis al omkleden in sportkleding en dat zij hun
klassenshirt dragen. Ze zorgen zelf voor voldoende drinken en een lunch.
Woensdag 6 juli – Speldag. Leerlingen spelen in en rondom school diverse spelletjes. Wij starten om
10.45 uur en eindigen om 14.15 uur. Denk aan een lunchpakket. De lokaalindeling is gelijk aan die
van 4 juli.
Donderdag 7 juli vinden de bevorderingsvergaderingen van de brugklas plaats. De leerlingen zijn
deze dagen vrij. Leerlingen voor wie het nog niet duidelijk is of ze over zijn en naar welke afdeling ze
bevorderd worden, worden uiterlijk vrijdag 8 juli door hun mentor gebeld.
De ouder(s)/verzorger(s) krijgen schriftelijk bericht over de bevordering.
Maandag 11 juli komen de leerlingen naar school van 10.00 uur tot 12.00 uur voor een programma
met de mentoren. Zij nemen deze dag ook hun device mee naar school.
De lokaalindeling is gelijk aan die van 4 juli.
De overige dagen vinden vergaderingen plaats en zijn de leerlingen vrij.
12 en 13 juli:
Inleveren schoolboeken
Leerlingen krijgen mail met een persoonlijke tijd voor het inleveren van het boekenpakket
•
•
•

Controleer voordat je ze gaat inleveren of je alle boeken bij je hebt. Dit bespaart je een
onnodige fietstocht.
Beschadigde en ontbrekende boeken worden in rekening gebracht.
Ben je op ondergenoemd tijdstip (met een geldige reden) verhinderd, zorg dan dat een
ouder/verzorger jouw pakket inlevert.
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Vrijdag 15 juli: Uitreiking rapporten
09.00 uur uitreiken rapporten leerlingen die niet bevorderd zijn van de brugklas en tweede klassen.
09.15 uur uitreiken rapporten leerlingen die bevorderd zijn van de brugklas en tweede klassen.
Klas:
Lokaal:

1A
1B
A.202 A.203

1C
1D
1E
A.204 A.206 A.207

Klas:
Lokaal:

1H
A.210

1J
A.214

1I
A.213

1K
A.217

1F
1G
A.208 A.209

1L
A.219

VERZOEKEN OM VERVROEGDE VAKANTIE
Leerlingen die om wat voor reden dan ook niet in staat zijn het rapport op te halen dienen dit van
tevoren aangevraagd te hebben aan hun teamleider middels het formulier ‘aanvraag extra vakantie en
verlof’. Dit verlof zal toegekend worden met in achtneming van de normaal geldende buitengewoon
verlof regels.
Het rapport kan opgehaald worden op donderdag 25 augustus om 12.00 uur bij de receptie.
BEGIN NIEUWE SCHOOLJAAR
Het schooljaar begint op woensdag 31 augustus met twee kennismakingsdagen. De lessen starten op
vrijdag 2 september.
Aan het begin van het schooljaar is de klassenindeling bekend.
Ik wens jullie een succesvolle laatste toetsweek toe en daarna veel plezier met de activiteitendagen.

Met vriendelijke groet,
Mevr. I. Overes
Teamleider brugklassen
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