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Beste ouders en leerling, 

Hierbij de nieuwsbrief. Het is al weer enige tijd geleden dat er een nieuwsbrief is geschreven. Niet 
verwonderlijk want Corona beheerste lange tijd  het schoolgaan en nu ook nog steeds. Af en toe 
hebben we een nieuwsflits gestuurd, deze ging over de maatregelen rond Corona. Nu durven we 
weer voorzichtig plannen te maken voor het nieuwe schooljaar. We hopen natuurlijk dat we na de 
zomervakantie veilig en met zijn allen kunnen starten. 

-op dit moment draaien we inhaalprogramma’s. Dit betekent dat we voor sommige 
examenprogramma’s  meer tijd hebben gekregen van de regering.  

-de ehbo-lessen voor de groepen 2 zijn in volle gang, binnenkort hebben jullie examen. 

-het IVIO oefenexamen is geweest, iedereen heeft erg zijn best gedaan. Een groot aantal van jullie 
gaat binnenkort op voor het echte examen. 
 
-Presentis: uw inlog gegevens voor Presentis staan in de bijgevoegde brief. Binnenkort ontvangt u 
ook een activeringscode per email voor de Presentisapp voor de telefoon. 

-Mevrouw Lans gaat met zwangerschapsverlof. We hebben ondertussen een goede vervangster 
gevonden, namelijk mevrouw Ramon. De leerlingen hebben de afgelopen weken al met haar kennis 
gemaakt. Fijn dat u ons team komt versterken. 

-mevrouw Hesseling verlaat onze school. We wensen u veel succes. 

-mevrouw Fijan is gaan werken op een basisschool. Ze heeft maar liefst dertien jaar bij ons gewerkt. 
We wensen haar veel succes met deze nieuwe baan. 

-na de meivakantie gaan we druk bezig met de nieuwe klasindeling. We hebben al een groot aantal 
nieuwe aanmeldingen van leerlingen. Bijna veertig leerlingen stromen uit naar een vervolgopleiding 
of hebben een baan gevonden. Alvast gefeliciteerd met dit succes. 

-afgelopen maandag was er een extra sportochtend met de eerste en tweede klassen. Het was een 
leuke en sportieve ochtend waar iedereen van heeft genoten. 

-mevrouw van Nijhuis is weer hersteld. Fijn dat u weer volledig aan het werk bent. 

-zou u willen meewerken aan de ouderenquête? We zouden dit erg waarderen. De vragenlijst kan 
online worden ingevuld voor 15 juni. Bij inzending maakt u kans op een kaarsenpakket van onze 
kaarsenmakerij! 

-jullie hebben een nieuwe voetbaltafel gekregen. Een goede professionele tafel die tegen een 
stootje kan, want er wordt elke pauze heel fanatiek gespeeld. 

-er zijn voor de gymlessen extra bokshandschoenen en stootkussens aangeschaft. Ook worden veel 
oude materialen vervangen.  

-in de meivakantie wordt er op school volop geklust. We krijgen nieuwe kozijnen in het houtlokaal, 
een nieuw dak op de gymzaal  en nieuwe ovens in de keuken.  

-we krijgen twee noodlokalen bij de school. De extra ruimte is nodig om op een goede manier les te 
kunnen blijven geven. 



-we zijn de laatste jaren in leerlingenaantal gegroeid. Er komt daarom er een adjunctdirecteur op 
Mijnschool. De adjunct gaat samenwerken met de directeur en het team. Momenteel zijn we bezig 
met de sollicitatiegesprekken. 

-voor de branche-examens wordt een rekening naar ouders gestuurd. Een deel van het 
examenbedrag wordt door school vergoed. De branche-examens worden afgenomen door een 
extern examenbureau. 

-de tweede en derdejaarsleerlingen hebben een brief ontvangen voor de online info-avond. 
De info-avond is belangrijk om een goede keus te kunnen maken voor een vooropleiding of 
opleiding. Op de schoolwebsite staat van elke opleiding een leuk en kort informatiefilmpje. 
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Alvast een hele fijne meivakantie toegewenst! 

 

Een voorjaarsgroet namens het team van Mijnschool…. 


