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Castricum,  juni 2022  

 

 

Aan de leerlingen van tweede klassen en hun ouder(s)/verzorger(s), 

 

Hierbij informatie over: 

- de laatste dagen van dit schooljaar.  

 

In de week van 20 t/m 24 juni worden de kluisjes door de leerlingen, olv de mentor, leeggemaakt. 

  

27 juni t/m 4 juli: toetsweek voor de tweede klassen  

 

• Je rooster van de toetsweek kun je vinden in Zermelo. 

• 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.  

• 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.  

• Het document met de leerstof van de toetsweek staat op Leerlingnet.  

 

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.  

 

1 juli: uiterste inleverdatum voor alle JPBieb-materialen. Boetes moeten dan ook voldaan zijn. 

 

Maandag 4 juli: 

- 09.00 uur inhalen toetsen.  

- 10.00 uur ophalen toetsen 

 

Klas:   2mA 2mB 2mC   2hA 2hB 2hC      2hD  

Lokaal:   A.105 A.106 A.107   A.101 A.102 A.103   A.104   

 

Klas:   2vA 2vB 2vC  2vD 2vE     

Lokaal:   A.108 A.109 A.110 A.111 A.113 

 

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. 
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Maandag 4 juli  

Na de teruggave van de toetsen zal in de gymzalen en de aula de  Maths Challenge plaatsvinden. Er 

wordt gewerkt in groepjes aan wiskundige vraagstukken. Er zijn mooie prijzen te verdienen. De dag 

zal tot ongeveer 14.30 uur duren. In welke zaal je moet zijn krijg je nog te horen van de heer Groot 

van de sectie wiskunde. Ook kun je de indeling zien voor de gymzalen. Heel belangrijk is dat alle 

leerlingen hun device meenemen en natuurlijk ook een lunch. 

  

Dinsdag 5 juli 

Organiseren wij een cultuurdag. Er zijn externen ingehuurd om met de klas een culturele activiteit te 

organiseren. Dit doen wij binnen de school. De  lokalen zijn te vinden in Zermelo. Het programma zal 

starten om 09.00 en rond 13.30 uur afgerond worden. Het programma heeft het thema “Wereld” en 
bevat vele leuke en interessante workshops. De leerlingen dienen eigen potloden, stiften en 

pencelen mee te nemen. Daarnaast is het handig wat eten en drinken mee te nemen. Ook van deze 

activiteit ontvangen jullie nog specifiekere informatie van de heer Wijnker. 

 

Woensdag 6 juli 

Voor vandaag is er een buitenactiviteit gepland in zwembad De Zien in Uitgeest. De dag staat in het 

teken van sport en spel en dan vooral in combinatie met water. Omdat het onmogelijk is alle klassen 

tegelijkertijd te ontvangen, hebben we de klassen in 3 groepen ingedeeld. Iedere groep krijgt een 

starttijd toegewezen. De heer Stegink van de sectie lo zal jullie van meer specifieke informatie 

voorzien. Het is belangrijk om te weten dat jullie op eigen gelegenheid naar het zwembad en daarna 

op eigen gelegenheid naar huis. Gezien de beperkte kleedruimte vragen wij jullie de 

zwemkleding thuis al aan te trekken. 

Zwembad de Zien bevindt zich aan de Zienlaan 8, 1911 TR Uitgeest. 

 

Donderdag 7 juli 

Vandaag vinden de bevorderingsvergaderingen van de brugklas plaats De leerlingen zijn lesvrij. 

 

Vrijdag 8 juli  

Vandaag vinden de bevorderingsvergaderingen van de tweede klas 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 door hun mentor gebeld. 

Tevens worden de ouder(s)/verzorger(s) daarvan door de teamleider schriftelijk op de hoogte gesteld. 

 

Maandag 11 juli komen de leerlingen naar school van 10.00 uur tot 12.00 uur voor een programma 

met de mentoren. Zij hebben hiervoor hun device nodig.  

 

Klas:   2mA 2mB 2mC   2hA 2hB 2hC      2hD  

Lokaal:   A.105 A.106 A.107   A.101 A.102 A.103   A.104   

 

Klas:   2vA 2vB 2vC  2vD 2vE     

Lokaal:   A.108 A.109 A.110 A.111 A.113    
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12 en 13 juli:  

Inleveren boeken  

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. 

 

15 juli: rapporten uitreiken 

 

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:   2mA 2mB 2mC   2hA 2hB 2hC      2hD  

Lokaal:   A.105 A.106 A.107   A.101 A.102 A.103   A.104   

 

Klas:   2vA 2vB 2vC  2vD 2vE     

Lokaal:   A.109 A.110 A.111 A.113 A.114    

 

 

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 alleen toegekend worden met in achtneming van de normaal geldende 

buitengewoon verlof regels. 

Als er toestemming voor extra verlof verleend is, kan het rapport opgehaald worden op donderdag 25 

augustus om 12.00 uur bij de receptie. 

 

 

BEGIN NIEUWE SCHOOLJAAR 

 

Het schooljaar begint weer op woensdag 31 augustus met twee kennismakingsdagen. De lessen 

starten op vrijdag 2 september. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Denny Rijk 

Teamleider tweede klassen 

 

 

 

 

 
 
 


