Chr. Scholengemeenschap voor atheneum havo mavo

Aan de ouder(s) en/of verzorger(s) en
aan de leerlingen van goha3a en goha3b

Vinkeveen, 15 juni 2022
Betreft: belangrijke data laatste schoolweken; kenmerk 20220615-1968
Geachte heer, mevrouw, beste leerling,
Het einde van het schooljaar komt dichterbij. Komende maandag starten we met de
afsluitende toetsweek. De toetsen staan - zoals gebruikelijk - in het rooster op Zermelo.
Hieronder een overzicht van de belangrijke data van de aankomende weken en de start
van het schooljaar 2022-2023.
Belangrijke
20 juni
27 juni
28 juni

data
Start toetsweek.
Einde toetsweek.
Inhalen van gemiste toetsen in de toetsweek, aanvang 08.30 uur
in lokaal 1.11.
Afsluitende bbq (1) op school van 17.00 tot 19.00 uur.
29 juni
Toetsen inzien tussen 12.00 en 13.00 uur in de aula.
30 juni
Eventuele herkansingen start 08.30.
7 juli
Start zomerschool(2) tot en met 13 juli.
8 juli
09:00 uur: uitreiking cijferlijsten.
11 juli
Start zomervakantie.
13 juli
Einde zomerschool.
23 augustus Introductiedag.
Afsluitende bbq
Op dinsdag 28 juni vanaf 17.00 uur organiseren de coaches van goha3 en gom3 een
afsluitende ‘schooljaar bbq’ op school in Vinkeveen. We sluiten het schooljaar hiermee
op een gezellige manier af. Het evenement zal worden verzorgd door een BBQprofessional. Er zijn voor u geen extra kosten verbonden aan deze BBQ. Het samenzijn
zal tot ongeveer 19.00 uur duren.
(1)

Het is vanwege het gemeenschappelijke karakter de bedoeling dat alle leerlingen aan
deze BBQ meedoen. De activiteit is namelijk i.p.v. de mentoractiviteit die normaal
gesproken op de vrijdag gepland stond. Mocht uw zoon/dochter om een geldige reden
niet kunnen deelnemen, wat erg jammer zou zijn, dan verwachten we zo snel mogelijk
een schriftelijke toestemming van u om afwezig te zijn. Dit ook om van tevoren goed
zicht te hebben op de omvang van de bestelling die we gaan doen.
Zomerschool
De docenten kunnen in de rapportvergadering besluiten om de zomerschool in te zetten
als voorwaarde voor de overgang naar het volgende leerjaar. In de zomerschool wordt er
gewerkt aan 1 vak dat afgesloten wordt met een eindtoets.
(2)
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Kluisje leeg maken
Uiterlijk donderdag 30 juni moeten de kluisjes leeg zijn in verband met de schoonmaak.
Alles wat daarna nog in een kluisje ligt, wordt weggegooid of gaat naar een goed doel.
Namens de coaches wens ik alle leerlingen heel veel succes in deze laatste fase van het
schooljaar.
Met vriendelijke groet,
VeenLanden College
Mw. M. Hoohenkerk,
teamleider Vinkeveen
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