
Belangrijke data 2019: 
3 april Studiemiddag personeel,  
  leerlingen 12:10 uur vrij 
9 april Voortgangsbespreking 2 
17 april Badmintontoernooi 
20 april t/m 5 mei Meivakantie 
14 mei Studiemiddag personeel,  
  leerlingen 12:10 uur vrij 
16 mei Survival klassen 1A, 1B en 1C 
28 mei Voetbaltoernooi PrO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voortgangsbespreking 
Dinsdag 9 april a.s. is de 2e voortgangsbespreking van dit 
schooljaar. Wilt u deze datum alvast noteren in uw agenda? We 
gaan ervan uit dat u naar deze bespreking komt samen met uw 
zoon/dochter/pupil. Via PROFIJT kunt u zich van te voren op 
de hoogte stellen van de voortgang.  
In de week van 25 maart t/m 29 maart 2019 ontvangt u via uw 
zoon/dochter/pupil een brief met daarin het tijdstip waarop u 
dinsdag 9 april wordt verwacht. Mocht het tijdstip voor u abso-
luut niet haalbaar zijn, neemt u dan contact op met de mentor 
van uw zoon/dochter/pupil. Het kan zijn dat de mentor een 
gesprek niet noodzakelijk acht, omdat er bijvoorbeeld binnen-
kort een gesprek gepland staat (arbeidskundig onderzoek klas 
4) of dat er onlangs nog contact is geweest. Is dat het geval dan 
staat dat in de brief die hij/zij deze week meekrijgt. Mocht u 
zelf een gesprek wel noodzakelijk vinden, geeft u dat dan aan 
bij de betreffende mentor. 
 
Enquête 

In de week van 8 t/m 12 april 2019 wordt 
de ouderenquête weer gehouden. Met 
deze enquête, die om de twee jaar wordt 
gehouden, willen we graag uw mening 
over diverse onderdelen/schoolse zaken 
binnen onze school. De enquête wordt 
aangekondigd via de mail en kan worden 
ingevuld via internet vanaf 8 april 2019. 

Het invullen van de ouderenquête zal ongeveer 5 minuten van 
uw tijd in beslag nemen. 
Afgelopen week is de leerlingenquête gehouden.  
Deze heeft uw zoon/dochter/pupil op school ingevuld. 
 
Badmintontoernooi 
Woensdag 17 april 2019 doet onze school  
mee met het badmintontoernooi in sporthal  
Veldwijk te Hengelo. 
 
 
 

Survival klassen 1 
Op donderdag 16 mei 2019 vindt er voor de klassen 1A, 1B 
en 1C een Survival Challenge plaats bij Outdoor Challenge 
Park op het Hulsbeek. De leerlingen leggen onder begelei-
ding een parcours af met alle-
maal verschillende obstakels en 
proberen uiteindelijk als klas 
een mooie prestatie neer te zet-
ten door gezamenlijk over de 
finish te komen.  
 

Deze dag wordt georganiseerd door Special Heroes. 
 
Voetbaltoernooi 

Dinsdag 28 mei 2019 wordt het voetbaltoernooi 
voor praktijkscholen uit de regio georganiseerd. 
De wedstrijden vinden plaats op de velden van 
KVV Quick ’20.  
 
 

Gebruik energiedrankjes  
Zoals u weet besteden wij veel aan-
dacht aan de Gezonde School. In de 
schoolkantine doen we ons best om 
zoveel mogelijk gezonde producten 
onder de belangstelling van de leer-
lingen te brengen. Alcohol, energie-
drank en chips zijn niet toegestaan op 
onze school. Nu blijkt dat er veel leer-
lingen voor schooltijd energiedrankjes 
nuttigen.  

Uit onderzoek bij energiedrinkers 
bleek dat gebruikers last hebben van 
bijwerkingen als slapeloosheid, hart-
kloppingen en rusteloosheid. Ook 
hoofdpijn, migraine, allergische re-
acties komen voor.  
Help ons mee en praat hier met uw zoon/ dochter/pupil over. 
Op school is er een goed en gezond alternatief beschikbaar: 
leerlingen kunnen hun waterflesje vullen met heerlijk gekoeld 
water!  
 
 

20 april t/m 5 mei 2019    
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