
Mijnnieuwsbrief          
           

Hieronder de eerste nieuwsbrief van cursusjaar 2017-2018: 
 

- Jullie hebben allemaal een rooster gekregen; helaas lukt het niet om de 
roosters digitaal via een app te bekijken. 

 
- Als je in de 1e of in de 2e klas zit, heb je een agenda gekregen. Om je 

huiswerk en al je andere bezigheden in te zetten. Zo leer je beter plannen 
en met je tijd omgaan! Als je in een hogere klas zit, heb je er eentje 
gekregen als je deze had besteld. 

 
- Jij hebt je leerdoelen voor de komende periode in je computermap en in It’s 

Learning staan. Doe je best om jouw eigen doelen te bereiken!  
 

- Dit jaar kunnen de leerlingen van de groepen 2 en hoger IVIO taal- en 
rekenexamen doen. Er zijn twee niveaus die Mijnschool aanbiedt,  1F en 2F. 
Je moet van tevoren wel laten zien dat je hebt gewerkt aan de lesstof en je 

      moet een aantal proeftoetsen met een voldoende afsluiten om examen te 
      mogen doen. De examens vallen in het laatste trimester. 

 
- Dit jaar wordt er in de groepen 2 druk geoefend voor het examen jeugd 

EHBO. 
 

- De groepen 4 en 5 zijn bezig met de lesstof voor de branche-diploma’s of 
het VCA. 

 
- Op onze schoolsite staan alle extra vrije dagen/uren van dit schooljaar. 

 
- De eersteklassers hebben de eerste weken introductiedagen. Jullie gaan 

naar het Dolfinarium, fitnessen, bowlen, zwemmen en ook nog lasergamen. 
Dit alles hoopt heel gezellig te worden en zo leren jullie elkaar en de leraren 
een beetje beter kennen! Een groot aantal activiteiten hebben we al gedaan. 

 
- De huisbezoeken zijn gestart; jij zit daar natuurlijk ook bij! We hebben het 

onder andere over je actieplan en je uitstroomprofiel. 
 

- De Mudrun, georganiseerd door JOGG is voor de 2e klassers. Op het 
strandboulevard van Harderwijk hebben jullie laten zien hoe sportief jullie 
zijn. 

 
- Dinsdag 12 september zijn jullie met ouders, broertjes en zusjes op school 

geweest! De bbq met informatie was een goed begin van het nieuwe 
schooljaar! Er waren 330 gasten bij de bbq. Fijn! 

 
- De Veluwe Games waren vrijdag 23 september. Een groep leerlingen uit 

klassen 2, 3 en 4 hebben er aan meegedaan. Het was erg leuk en sportief 
opgezet door de studenten van Landstede. 
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- Als je in klas 1 of 2 zit, heb je op woensdag 27 september een clinicmorgen. 
Je kunt dan kennismaken met allerlei sporten.  Sporten die je al kent, zoals 
voetbal, tafeltennis, maar ook sporten die je nog niet zo goed kent, zoals 
highland games, free runnen. Je hebt zelf gekozen welke je wilt bezoeken. 
Leraren zorgen dat je op de goede plek komt. Zorg die dag wel voor 
voldoende drinken en sportkleding! 

 
- Jullie tweede klassers beginnen binnenkort met MAS (de  maatschappelijke 

stage). Dit betekent dat je een ander gaat helpen zonder daarmee geld te 
verdienen. Je mag niet bij een bedrijf stage lopen maar wel bij bijv. een 
verzorgingstehuis of een sportvereniging. Maar ook het doen van klusjes 
voor je opa of buurvrouw valt onder de maatschappelijke stage.  

 
- Nu het ’s morgens weer wat donker gaat worden, gaan we jullie fietsen 

controleren op remmen en op verlichting. Zorg ervoor, dat je fiets in orde is! 
De lichtbrigade begint na de herfstvakantie met controle.  

 
- Als je ziek bent, moet één van je ouders of verzorgers voor 9.30 naar 

school bellen om je ziek te melden. Als je beter bent, moeten je  
ouders of verzorgers dit ook laten weten.  
Beter melden kan: 1. via een mail naar administratie@mijnschool.nu, 2. 
door het meenemen van een ‘betermeldbriefje’ (staat op de site van de 
school) of 3. door te bellen met de administratie/ conciërge 0341-
417419. 

 
- Indien je medicijnen gebruikt op school moet dit worden doorgegeven aan 

school via de administratie. Jij en je ouders moeten daarvoor ook een 
handtekening zetten. Samen willen we verantwoordelijk zijn voor je 
gezondheid. 

 
- We zijn op weg op een rookvrije school te worden.  

Alleen de vierde en vijfde klassen mogen nu nog roken,  
volgend jaar alleen de vijfde klas en in 2020 willen  
we rookvrij zijn.  
 

- Mevrouw Willemse en mevrouw Vlieger gaan met zwangerschapsverlof. 
Mevrouw de Jonge en mevrouw Koke zullen  voor hen invallen, beide hebben 
ze onderwijservaring.  

 
- De herfstvakantie valt in de week van maandag 16 oktober t/m vrijdag 20 

oktober. Alvast een fijne vakantie namens het team van Mijnschool. 
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