
Mijnnieuwsbrief (4e van schooljaar 2016-2017)      
 

Uitnodiging

 
 
Dinsdag 27 juni is de diploma-uitreiking! Een middag om met trots naar uit 
te kijken!  
 
Ouders van leerlingen die een branchediploma hebben gehaald voor Horeca, 
Woonhulp, Groothuishouding, NIL-lassen, VCA, Winkelvaardigheden, 
Machinale houtbewerking worden hierbij van harte uitgenodigd om dit 
samen met hun kind te vieren. Opa’s en oma’s zijn ook welkom. 
 
U komt toch ook? De uitreiking start om 13.20 in de aula.  
 
Leerlingen die schoolverlater zijn ontvangen ’s avonds tijdens het 
schoolverlatersfeest hun diploma. 
 

 
 

- Heb je je  EHBO, IVIO of VCA (voortraject) gehaald dan krijg je het certificaat 
binnenkort uitgereikt in de klas. 
 

- De driehoek gesprekken voor jullie en jullie ouders/verzorgers komen eraan. 
Het tweede rapport wordt dan meegegeven. 

 

- Er zijn al 32 nieuwe leerlingen aangemeld! Ze zijn bij ons op de open morgen 
van 31 mei geweest om kennis te maken met Mijnschool. 

 
 
 



- Er gaan 4 leerlingen naar het LWOO. We nemen afscheid van Nikki Blaauw 
(Oostenlicht), Riels Knopper (Groevenbeek), Emma Veuger (Groevenbeek) en 
Nisanur Yildiz (Morgencollege). We wensen jullie allemaal veel (leer)plezier 
op jullie nieuwe school! 

 

- 27 juni is het schoolverlatersfeest! Er is dan een barbecue en er zijn warme 
woorden ten afscheid voor de leerlingen die de school gaan verlaten. Een 
mijlpaal! 

 

- Jullie tweedeklassers hebben (bijna) allemaal een certificaat ontvangen voor 
de MAS (Maatschappelijke Stage) die jullie dit jaar hebben gelopen. 
Gefeliciteerd! 

 

- Het nieuwe schooljaar begint in de week van 21 augustus. Jullie krijgen nog 
een uitnodiging voor je eerste coaching gesprek! 

 

- Volgend schooljaar krijg je, als je in de 1e of de 2e zit een schoolagenda van 
Mijnschool. Zit je in een hogere klas dan krijg je er eentje als je deze hebt 
besteld. 

 

- Mocht je naar de tandarts, orthodontist of een andere specialist moeten, 
probeer je afspraak na je schooltijd te plannen! 

 

- Belangrijke data: 
19 juni, 21 en 27 juni ben je vrij om 12.40, ’s middags zijn er 
driehoeksgesprekken of diploma uitreikingen. 
3 juli ben je om 12.00 vrij 

 
De sportdag is 4 juli en komt er snel aan! Dus, als jij in de eerste, tweede of 
derde zit…..laat je sportieve kant zien! Dit zal de laatste lesmorgen van dit 
schooljaar zijn! Jullie vakantie begint daarna dus al.  

 
Kijk voor alle data en bijzonderheden ook op de schoolsite 

 

- Alvast een zonnige zomervakantie en de hartelijke groeten van het hele 
team van Mijnschool. 

                
 
 

 


