Chr. Scholengemeenschap voor atheneum havo mavo

Aan de ouder(s) en/of verzorger(s) van en aan
de leerlingen van GO1A, GO1B, GO1C, GO2A,
GO2B, GO2C en GO2D

Vinkeveen, 13 juni 2022
Betreft: de laatste schoolweken; kenmerk 20220613-1963
Geachte heer, mevrouw, beste leerling,
Nog een paar weken en dan begint de zomervakantie!
Met deze brief willen we u/jou op de hoogte brengen van de invulling van de laatste
schoolweken.
De leerlingen van de brugklas en klas 2 hebben les volgens hun eigen rooster tot en met
maandag 20 juni. Van dinsdag 21 juni t/m maandag 27 juni vindt de toetsweek plaats.
Het rooster hiervoor is terug te vinden in Zermelo.
Mochten er door omstandigheden toetsen gemist zijn in de toetsweek dan kunnen deze
ingehaald worden op dinsdag 28 juni.
Uiterlijk woensdag 29 juni zullen de resultaten van de toetsweek bekend zijn en kunnen
de leerlingen tussen 12.00 en 13.00 uur de toetsen inzien.
Donderdag 30 juni zouden leerlingen, indien nodig, nog één toets kunnen herkansen. Wij
gaan ervan uit dat dit voor verreweg de meeste leerlingen niet noodzakelijk is.
Vrijdag 1 juli gaan de klassen traditiegetrouw het jaar afsluiten met Poldersport in De
Kwakel. Hierover volgt nog een aparte brief.
Wellicht zullen er nog leerlingen zijn die gebruikmaken van de zomerschool. Deze start
op donderdag 7 juli en gaat door t/m woensdag 13 juli.
Belangrijke momenten:
Maandag 20 juni:

Laatste lesdag volgens rooster

Dinsdag 21 juni:

Start van de toetsweek.

Maandag 27 juni:

Laatste dan van de toetsweek.

Dinsdag 28 juni:

Inhalen van gemiste toetsen in de toetsweek, aanvang 08.30 uur in
lokaal 1.11.

Woensdag 29 juni:

Toetsen inzien tussen 12.00 en 13.00 uur in de aula.

Donderdag 30 juni: Herkansingen, start 08.30 uur
Vrijdag 1 juli:

Poldersport, De Kwakel, aanwezig om 10.45 uur
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Donderdag 7 juli:

Start van de zomerschool.

Vrijdag 8 juli:

09.00 uur uitreiking van de cijferlijsten.
Wanneer je niet aanwezig kunt zijn deze ochtend, moet je
van tevoren een envelop met postzegel inleveren bij je
coach. De cijferlijst wordt dan opgestuurd. Cijferlijsten
worden niet meegegeven aan medeleerlingen!

Dinsdag 23 aug:

Introductiedag 2e klassen en 3e klassen.

Wo 24 aug t/m vr 26 aug: Introductiekamp HA3
Di 30 aug t/m vr 2 sept :

Werkweek GOM3, Terschelling

Heel veel succes bij de afronding van het schooljaar en veel plezier bij de
eindactiviteiten!
Met vriendelijke groet,
VeenLanden College
mede namens de coaches,
Marga Hoohenkerk, teamleider
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