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Vanuit de directie 
Heal the world
Make it a better place
For you and for me
And the entire human race
There are people dying
If you care enough for the living
Make it a better place
For you and for me

De kerstvakantie staat weer voor de deur. 
Kerst is bij uitstek een periode waar we 
saamhorigheid en gezelligheid creëren en 
we ons inzetten voor een betere wereld. Zo 
ook bij ons op school. In de achterliggende 
weken hebben de leerlingen zich ingezet voor 
Serious Request. Op allerlei manieren is er 
geld ingezameld. Zo werden er eigengemaak-
te spullen verkocht op de ouderavonden, 
statiegeldflessen verzameld en er werd zelfs 
een heus kerstontbijt georganiseerd. Mooi 
om te zien hoe onze leerlingen zich inspannen 
om de wereld waarin we leven iets te laten 
ervaren van het echte kerstgevoel, Vrede op 
Aarde. Iets waar we als school trots op zijn.

Namens alle collega’s van Da Vinci College 
wil ik u fijne kerstdagen en een gelukkig 
nieuwjaar toewensen.

Wouter van Bennekom 
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Personeelszaken:
Eind oktober is  
mevrouw el Allouchi 
bevallen van een doch-
ter, genaamd Amina:

Moeder en dochter  
maken het uitstekend. 
Wij feliciteren de fami-
lie el Allouchi van harte 
met hun 5e gezinslid. 

Mevrouw A. Jansen is helaas nog niet hersteld. 
Voor de vervanging van haar lessen is mevrouw M. 
van den Heuvel benoemd. Voor de vervanging van 
de lessen van mevrouw L. Vos, die momenteel de 
vervanging van de heer J. Raaijmakers verzorgd, 
hebben wij onlangs mevrouw N. Walkier bereid 
gevonden. 

Op het techniekplein komt de heer R. de Lange 
het team versterken. Wij wensen deze 3 nieuwe 
collegae een mooie tijd aan het Da Vinci toe.
Ook mevrouw K. Ouahssain is nog herstellende.  
Zij is wel al regelmatig op school te vinden.

Op 15 januari komt mevrouw M. Kilsdonk-
Mihajlovic terug van ouderschapsverlof. Zij gaat 
een deel van de lessen Engels van mevrouw S. van 
Reeuwijk terug nemen. Mevrouw Van Reeuwijk 
blijft nog wel aan de school verbonden. 
 

Schaatsactiviteit 
Vanaf 6 december staat de schaatsbaan weer op 
de Oude Markt in Roosendaal. Met de meeste 
klassen van het Da Vinci College zijn we ook dit 
jaar weer naar de schaatsbaan gegaan tijdens de 
lessen LO. 

Het is helaas niet voor iedere klas gelukt om een 
plekje op de schaatsbaan te reserveren, maar 
in ieder geval hebben alle 1e klassen een poging 
kunnen wagen op het gladde ijs. Gewapend met 

handschoenen, sjaal en mutsen gingen de leerlin-
gen vol goede moed het ijs op. Sommige leerlingen 
stapten het ijs op alsof zij niet anders gewend zijn, 
voor andere leerlingen was het weer even wennen. 
De nodige valpartijtjes zijn voorbij gekomen, maar 
ach, leren is vallen en opstaan! 
 

SeriousRequest

The Vintage Clothing 
     Shop Experience
Ook dit jaar werd weer het modieuze met het 
nuttige verenigd. In een zeer professioneel ogen-
de omgeving, namelijk de winkel van H&O, was 
een geweldige collectie dames-, heren- en kin-
derkleding te vinden. Alles keurig gesorteerd 
op stijl, kleur en doelgroep. Het aanbod was 
overweldigend! 

Logisch natuurlijk dat de échte modegevoelige 
collega’s hun slag hebben geslagen. Voor hen was 
het een reisje in modeland, de buitenkansjes lagen 
voor het oprapen. Bovendien was er door de leer-
lingen van PrO voor allerlei lekkere hapjes gezorgd 
en ook deze werden voor het goede doel verkocht. 
De precieze opbrengst van The Vintage Clothing 
Shop Experience was bij het ter perse gaan van 
de nieuwsbrief nog niet 
bekend. Volgende week 
zullen de mensen die 
voor het minimadiner 
worden uitgenodigd 
ook nog de kans krijgen 
het een en ander uit te 
zoeken. Zo snijdt het 
mes aan twee kanten! 
Op de foto is te zien 
dat er soms gewoon om 
de kleding werd ge-
vochten! Over succes 
gesproken! 
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Huiswerkklas
En zo naderen we de kerst vakantie en blikken we 
terug op de afgelopen periode

Na de herfstvakantie zijn we samen met de leer-
lingen hard aan de slag gegaan om te zorgen dat 
de meeste leerlingen met een mooie cijferlijst de 
1e periode konden afsluiten. Dat is wonderbaarlijk 
goed gelukt, op een enkeling na. Deze leerlingen 
gaan er voor zorgen dat ze de tweede periode in 
ieder geval met hun cijfers omhoog gaan. Deze 
leerlingen gaan dan ook naar de huiswerkklas om 
daar in alle rust hun toetsen voor te bereiden. 
Wanneer blijkt dat zij geen risicoleerling meer zijn 
de volgende periode dan komt de huiswerkklas als 
beloning weer te vervallen. 

Jammer genoeg maakt mevrouw Benders, docent 
van de huiswerkklas nogal eens mee dat leerlingen 
niet op komen dagen. Dat is vervelend, want het 
kost een hoop tijd om leerlingen na te bellen en de 
leerling zelf is op dat moment niet met het huis-
werk bezig. In overleg met de leerplichtambtenaar 
is besloten de leerlingen die na de vakantie niet ko-
men, als ongeoorloofd afwezig te melden. Verzuim 
registreren we met alle gevolgen van dien wat niet 
nodig is.

Wij hopen dat u dit in de vakantie met uw dochter/
zoon wilt bespreken, vooral het belang van de huis-
werkklas want ik ben er van overtuigd dat aan het 
einde van het jaar elke leerling over wil naar een vol-
gend leerjaar of met een diploma de school verlaat. 

Een klein feestje
In november hebben de leerlingen die het CSPE 
(praktijkexamen) hebben gedaan hun certificaat 
mogen ontvangen. Een officieel tintje, eigenlijk 
al even mogen proeven hoe het tijdens de diplo-
ma-uitreiking aan toe gaat. 

Vol trots namen de leerlingen hun certificaat in 
ontvangst, sommigen hadden na een herkansing 
om het punt te verbeteren kunnen zorgen dat zij 
geslaagd zijn met een 7 of 8. Dat is mooi want het 
telt mee in het gemiddelde en kan ingezet worden 
als compensatiecijfer.

In september zijn zij gestart met het MBO deel en 
naar ik hoor alle lof voor deze meiden, super gemo-
tiveerd zijn zij bezig. Ik zie dit ook op dinsdagmid-
dag als ze les hebben op het leerplein. De overige 
uren zitten zij voor het vak Zorg op het Kellebeek 
en ook daar zijn de docenten enthousiast over 
deze groep. Geweldig! 
 

Serious Request
Deze week haalt heel Nederland geld op om 
ouders en kinderen te herenigen. Wereldwijd zijn 
meer dan vier miljoen familieleden elkaar kwijt 
door een ramp of conflict. Met de opbrengst spo-
ren Rode Kruis- hulpverleners vermiste kinderen 
op , herstellen ze het contact met hun familie en 
brengen hen weer thuis.

Tijdens de lessen Zorg en Welzijn zijn we met alle 
leerjaren hiermee aan de slag gegaan. Het past 
ook zo bij onze afdeling. Leerlingen werden door 
middel van een lesbrief waarbij ze zaken moesten 
opzoeken, op de hoogte gebracht van het doel. 
Daarnaast moesten zij in groepjes een recept 
verzinnen en uitwerken voor de verkoop. Uit alle 
recepten hebben we een keuze gemaakt en gingen 
de leerlingen aan de slag om het recept te maken, 

Vanuit de sector Zorg en Welzijn
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te verpakken en te prijzen. Er werd een hele week 
gebakken tijdens de lessen, dit zorgde voor een 
gezellige sfeer.

Tijdens de rapportavonden was er de kerstmarkt 
waarbij al het lekkers verkocht werd. Ook Beeldende 
vorming en techniek hebben een zeer mooie bijdra-
ge geleverd, prachtige dingen zijn hier gemaakt, wat 
een mooie samenwerking was tussen vakgroepen en 
afdelingen. Leerlingen van techniek en zorg hebben 
samen docenten de verkoop gedaan. Mede door de 
leerlingen maar zeker ook door u als koper hebben 
we een mooie opbrengst gerealiseerd.

We hebben 940 euro mogen ophalen, geweldig en 
heel erg bedankt hiervoor. 

Kerstmis bij Zorg en Welzijn
Leerjaar 4 heeft met de leerlingen die het MBO 
volgen een super Kerst-inn georganiseerd. 
Enthousiast zijn zij aan de slag gegaan met de 
voorbereidingen. Draaiboek maken, klassen infor-
meren, uitnodigingen maken enz. alles werd keurig 
door de dames uitgewerkt en geregeld. Ook de 
mentoren zijn hard aan het werk gegaan om met 
hun klas weer iets voor te bereiden, de volgende 
acts kwamen op deze ochtend voorbij. Een klas 
had een lipdub gemaakt , de andere een KAHOOT 
en dan waren er nog de heerlijke “mee zing” liedjes 
zoals “All I want for Christmas’. Kortom, een mooie 
afsluiting om op terug te kijken en deze periode af 
te sluiten. Ik merk dat leerlingen waarde hechten 
om het zo te vieren, gezamenlijk met alle klassen en 
docenten, even bij elkaar in een heuse kerstsfeer.
Leerlingen van klas 4, jullie hebben het geweldig 
gedaan, een dikke duim en dan weten de leerlingen 
wel wat ik hiermee bedoel.

Namens de leerlingen en het team wensen wij u 
en jullie een mooi kerstfeest en hopen wij u en 
elkaar in het nieuwe jaar weer gezond te mogen 
ontmoeten.

Mevrouw Schilder, 
Teamleider Zorg en welzijn 

Vanaf dit schooljaar 
is de samenwer-
king tussen het Da 
Vinci College en het 
Zoomvliet College in 
Bergen op Zoom een 

feit. Leerlingen van klas 4 Horeca, Bakkerij en 
Recreatie volgen een ochtend in de week les op 
het Zoomvliet College. We hopen, dat ze zo nog 
beter voorbereid zijn op de overstap naar het MBO 
en een goed beeld hebben van deze sector. Zelf 
vertellen ze er het volgende over:

“Het is een mooie school, makkelijk te vinden met 
mooie lokalen en we worden er goed ontvangen. Ik 
vind het elke keer leuk om er naar toe te gaan.”
“Horeca klassen 4vho1/2 gaan elke dinsdag naar 
het ROC in Bergen op Zoom. Wij gaan met de 
hele klas met de trein. We moeten daar om 9 uur 
zijn dan komt meneer van Gorzel, een hele aardige 
docent. We hebben voorbeelden gemaakt en te 
zien gekregen en we hebben zelf ook mogen koken 
zoals biefstuk. De lessen waren leuk want het is 
praktijk en theorie tegelijk.” 

Vanuit de sector Horeca & Ondernemen
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“Tot nu toe bevalt het ons heel erg, het is gezellig 
en leerzaam. Tot nu toe hebben we kipschnitzel, 
biefstuk, bloemkool met bechamelsaus, aardappel, 
huzaren salade en tomaten crèmesoep gemaakt. 
Sinds vorige week zijn we gewisseld en nu krijgen 
we ook bedieningslessen. Dat is natuurlijk minder 
leuk dan koken want iedereen uit onze klas vindt 
koken het leukst. Bij de lessen bediening leren we 
bepaalde soorten glazen en gedragsnormen.” 

Goede doelenactie High Tea 
& Pubquiz
Het is inmiddels een traditie, in de voorlaatste 
week voor de kerstvakantie zamelen we geld in 
voor Serious Request, de actie van 3FM die met 
het glazen huis geld inzamelen voor het Rode 
Kruis. De eerstejaars leerlingen hebben een heerlij-
ke High Tea geserveerd voor ouders.

De leerlingen van klas twee van het vakcollege 
Horeca & Ondernemen hebben in de lessen de 
jaarlijkse pubquiz voor collega’s voorbereid. Binnen 
het vakcollege lenen de lessen zich uitstekend 
voor deze activiteit, zo moesten er vragen wor-
den bedacht, nagedacht worden over budget, 
geld inzamelen en winst maken en uiteraard weer 
lekkere hapjes gemaakt worden. De leerlingen van 
klas 4 hebben in hun les “recreatie” wat onderdeel 
is van het examenprogramma Horeca, Bakkerij 
& Recreatie de puntjes op de i gezet. Zij hebben 
van alle vragen een mooie presentatie gemaakt en 
waren op de avond zelf het goede voorbeeld voor 

de tweedejaars leerlingen. De leerlingen hebben 
het fantastisch gedaan, of ze nou bardienst had-
den, hapjes maakten en serveerden, of de quiz zelf 
gepresenteerd hebben, het zag er erg professio-
neel uit en er is ruim 300 euro opgehaald voor het 
goede doel. 

Economie & Ondernemen
 
De leerlingen uit het vierde jaar zijn bezig met het 
voorbereiden op de praktijkexamens. Zij zijn op 
dit moment bezig met 
het oefenen van ver-
koopgesprekken en zijn 
hierbij ook kritisch aan 
het reflecteren op hun 
eigen werkzaamheden. 
Zodoende leren zij van 
elkaar en worden zij 
klaargestoomd voor de 
eindexamens. 
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Verloop van de lessen op het techniekplein gaan 
voorspoedig. Alle leerlingen zijn mooie werkstuk-
ken aan het maken. Op dit moment zijn de leerlin-
gen bij BWI (Bouw Wonen en Interieur) bezig met 
tekening lezen, werktekening maken, aftekenen 
van hout met duimstok kruishout, keepzaag, uit-
beitelen, dienblad maken, vogelvilla maken, vlieg-
tuig van hout maken, logo van vliegtuig maken, 
met snijplotter werken, met kopieerfrees elandkop 
maken en met verschillende hout bewerkingsma-
chines werken. Bij het vak MT (Motorvoertuigen en 
Transport) zijn de leerlingen op dit moment bezig 
met, routeplanning maken, laadspanning maken, 
schokdempers controleren en vervangen, wielen 
balanceren, banden vervangen, Draagarmen, fu-
seekogels vervangen, technische rijklaar controles 
uitvoeren, carrosseriedelen vervangen afstellen 
en eigen ontwikkeling presenteren. Bij het vak PIE 

(Produceren, Installeren, Energie) zijn ze bezig met, 
elektrische schakelingen maken, testen, meten, 
pneumatische schakelingen maken, 3D tekenen, 
3D printen, relais schakelingen opstellen, easy re-
lais opstellen, programmeren, aftekenen, zaagop-
dracht, steekopdracht, schaaf opdracht, afwerken, 
afbramen, lassen, installatietechniek, boorkistje en 
gereedschapskistje maken. Al met al genoeg bezig-
heden voor de leerlingen. 

Om het jaar af te sluiten gaan we met de sector 
techniek op 22 december naar de bioscoop in 
Roosendaal. Hopelijk wordt het weer net zo gezel-
lig als voorgaande jaren.

Wij van de sector techniek wensen iedereen alvast 
fijne dagen en gelukkig nieuwjaar toe. 

Vanuit de sector Techniek



pagina 7DVContact is een nieuwsbrief van het Da Vinci College

DVCONTACTNieuwsbrief vmbo 
nummer 3     20 december 2017

Hier een aantal foto’s van het brugklasfeest wat 
gehouden werd op donderdag 9 november.
Het was een zeer geslaagd gezellig feest. Met dank 
aan Dj Bas Rijsdijk (1VT1) die samen met zijn neef
voor de muziek zorgde. 

Brugklasfeest
Brugklasfeest
Hier een aantal foto’s van het brugklasfeest wat 
gehouden werd op donderdag 9 november.
Het was een zeer geslaagd gezellig feest. Met dank 
aan Dj Bas Rijsdijk (1VT1) die samen met zijn neef 
voor de muziek zorgde.

Roosendaal On Stage, 3de 
editie
Het stageteam is volop bezig met de voorberei-
dingen van het Beroepenfeest van Roosendaal On 
Stage. Dit jaar is alweer de derde editie van een 
mooi LOB-evenement. Het Da Vinci College doet 

met leerjaar 2 en 3 van het vmbo mee. Tijdens de 
mentorles of het coachingsuur bereiden de leerlin-
gen zich voor op het Beroepenfeest en de junior-
netwerktraining (10-01-2018) vooraf. Om goed 
beslagen ten ijs te komen worden er onder begelei-
ding van de docenten van Beeldende Vorming visi-
tekaartjes gemaakt. Daarmee kunnen de leerlingen 

Vanuit het decanaat
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tijdens het Beroepenfeest op 18 januari 2018 gaan 
de leerlingen in gesprek met beroepsbeoefenaren. 
Ze gaan dan ook afspraken maken voor de Doe-
dag van Roosendaal On Stage. Tijdens deze dag 
gaan de leerlingen ook in de beroepspraktijk kijken 
en meehelpen. Een betere kennismaking met een 
beroep dan in de praktijk is er niet. 

Mammoetvoorlichting MBO
Daarnaast gaan de leerlingen van leerjaar 3 op 
23 januari 2018 zich samen met hun ouders ori-
enteren op het Jan Tinbergen College tijdens de 
Mammoetvoorlichting. Na de kerstvakantie ont-
vangt uw zoon/dochter een brief met een aanwe-
zigheidsstrookje. Hierop staat precies waar en hoe 
laat u samen met uw zoon/dochter bij de voorlich-
tingen wordt verwacht. Samen hoor je altijd meer 
dan wanneer je alleen een voorlichting bezoekt. 
Mocht tijdens de voorlichtingen niet alle vragen 
beantwoord worden, dan is er nog gelegenheid 
om uw vragen te stellen op de scholenmarkt in de 
aula. Voor de leerlingen geldt dat zij hun bezoek 
aan deze voorlichting vastleggen in de opdracht 
binnen Qompas. Vergeet dit niet.

Qompas is een onlineprogramma waarin alle 
VMBO-leerlingen opdrachten maken die gaan 

over beroepen, interesse en talenten. Per school-
jaar verschillen deze opdrachten. Ook is er een ou-
deropdracht. Het kan zijn dat u uitgenodigd wordt 
om deze over uw zoon/dochter in te vullen. 

Aanmelden op het MBO
De decaan heeft tijdens een ronde langs alle 4de 
jaars klassen een flyer uitgedeeld over het aanmel-
den op het MBO. Belangrijk is dat voor 1 april 2018 
de aanmelding bij het MBO binnen is. De comple-
te aanmelding bestaat uit een inschrijving via de 
website van het MBO en het aanmaken en invullen 
van een Digitaal DoorstroomDossier. Bij de aan-
melding kan het verzoek worden gedaan om een 
kopie van het ID-bewijs toe te voegen of hiermee 
bij de opleiding zelf langs te gaan. Via de volgende 
link youtu.be/sHoee1CStUE kunt u een voorlich-
tingsfilmpje over de nieuwe wet toelatingsrecht 
MBO bekijken.

Open dagen MBO
Via de website van de MBO worden de data 
en tijdstippen gepubliceerd. Hiervan is ook 
een samenvatting te vinden in het programma 
QOMPAS. Als uw zoon/dochter inlogt kan hij/zij 
bij “Berichten” het overzicht terugvinden. Er zijn al 
open dagen geweest en ook in december worden 
er informatieavonden gehouden. 

Toetsweek en rekentoets
In de week van 15 januari staat voor leerjaar 4 een 
toetsweek gepland. Om te wennen aan de nade-
rende examens worden deze toetsen in dezelf-
de setting gehouden als de echte examens. De 

http://youtu.be/sHoee1CStUE
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schriftelijke kaderexamens worden afgenomen in 
de kleine gymzaal op de eerste verdieping. De digi-
tale basisexamens worden afgenomen in de confe-
rentiezaal op de tweede verdieping. De leerlingen 
mogen daar normaal gesproken niet komen. Voor 
de toetsen verzamelen ze zich op het eerste terras 
en gaan onder begeleiding van een surveillant naar 
de toets- dan wel examenzaal.

Ook de eerste mondelinge schoolexamens worden 
in deze week afgenomen en de cito kijk-/luister-
toets. Beiden zijn verplichte onderdelen van het 
schoolexamen. En of dat allemaal nog niet genoeg 
is staat ook de tweede afnameperiode van de 
reken toets in deze periode gepland. Deze reken-
toetsen zullen wellicht een week eerder starten.

Alle examenkandidaten veel succes gewenst! 

Ouderraad
Het Da Vinci College vindt ouders één van de 
belangrijkste partijen voor het succes van onze 
leerlingen. Daarom hebben wij graag een actie-
ve ouderraad die kan meepraten en denken over 
allerlei zaken binnen de school.
 
Heeft u vragen? Mail ons.
Bij mail graag een onderwerp vermelden anders 
wordt uw mail als spam gezien:
ouderraad@davincicollege.nl.

Wilt u een bijeenkomst bijwonen?
U bent van harte welkom! Zie voor de data de 
agenda hieronder.
 
We hebben onze volgende ouderraad en ik voel me 
echt voorbereid. Maar het is niet waar; mijn balpen 
is leeg! Zo leeg als mijn portemonnee op het einde 
van de maand. 

Terwijl ik driftig in mijn 
notitieblok kras schudt 
Marcel zijn hoofd en 
Martine trekt haar 
wenk brauwen op maar 
geeft me uiteindelijk 
haar balpen. Ik aanvaard 
nederig, maar onder-
tussen missen jullie dus 
heel veel pikante details.

We zijn druk bezig met 
de voorbereidingen van 
het Draaiboek Open 
Dag 2018.

Ik vang ook op dat er 
een schoolreis gepland 
staat, want Londen is dan niet “the place to be” er 
wordt wel gekeken naar een alternatief. Misschien 
is het dat ruige scoutsgebeuren in de Ardennen? 
Ik durf het bijna niet te zeggen maar kamperen is 
mijn ding, mijn ultieme reisbestemming is natuur-
lijk streng geheim maar ik wil wel verklappen dat 
zon, zee en een beetje Sangria er deel van uitma-
ken. We zijn benieuwd. Het kan natuurlijk zijn dat 
dit niet meer dit schooljaar lukt, maar dat het voor 
volgend schooljaar wordt voorbereid.

De cadeaustress begint ook vormen aan te nemen 
met al die toekomstige feestdagen, maar mijn 
schoentje was gepoetst en de kerstboom opge-
tuigd. Af en toe kijk ik op mijn lange lijst van goede 
voornemens voor het jaar 2018. 
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Vakantierooster

Start schooljaar  28 augustus 2017

Herfstvakantie 16 t/m 20 oktober 2017

Kerstvakantie 25 december t/m 5 januari 

2018

Carnavalsvakantie 12 t/m 16 februari 2018

Goede vrijdag 30 maart 2018

2e paasdag 2 april 2018

Meivakantie 23 april t/m 4 mei 2018 

Hemelvaart 10 en 11 mei 2018

2e Pinksterdag 21 mei 2018

Zomervakantie 9 juli t/m 17 augustus 2018

Voor de leerlingen resteren nog een aantal lesvrije 
dagen. Twee ervan worden rondom de carnavals-
vakantie ingezet: vrijdag 9 en maandag 19 februari 
zijn de leerlingen vrij. Let op: maandag 19 februari 
is er wel een rapportavond voor leerjaar 4! 

U weet dat wij buiten deze vrije dagen 
slechts zeer beperkt verlof mogen verstrek-
ken. Dit is aan strenge regels gebonden.  
Deze regels kunt u terugvinden op de site 
van de leerplicht. Bekijkt u de vakantiedagen 
daarom goed voor u iets gaat boeke niet alle 
scholen hebben overal dezelfde data.

Kalender

Zaterdag 23 dec t/m zo 7 jan kerstvakantie

Woensdag 10 jan 19.00 uur ouderraad 4

Donderdag 11 jan Nieuwjaarsgala voor alle leerlingen van het DVC

Vrijdag 12 jan Alle leerlingen zijn het eerste uur vrij

Zaterdag 13 jan 10.00 tot 13.00 uur open dag

Maandag 5 jan t/m vrij 19 jan toetsweek leerjaar 4, teven cito kijk/luister en  

  mondelingen. Tweede afnameperiode rekentoets. In deze week komen  

  ook groep 8 van een aantal basisscholen op bezoek. Er zullen in  

  leerjaar 1 en 2 middagen uit geroosterd worden.

Donderdag 18 jan On Stage beroepenfeest voor leerjaar 2 en 3

Dinsdag 23 jan Mammoetvoorlichting voor leerjaar 3 en 4 op de Gertrudismavo

Maandag  29 jan t/m vrij 2 febr afname LAKS enquête onder leerlingen

  Uitnodiging ouderrapportavond leerjaar 4 gaat mee naar huis

Dinsdag 30 jan On Stage doe-dag leerjaar 2 en 3

Woensdag 31 jan ontwikkelmiddag docenten, leerlingen zijn vrij vanaf 12.55 uur  

  (6e uur wordt 5e uur)

Woensdag 7 febr  DVContact nummer 5 wordt verspreid

Vrijdag 9 febr  Extra vrije dag voor leerlingen en personeel

Zaterdag  10 febr  t/m zo 18 febr carnavalsvakantie

Maandag 19 febr  Extra vrije dag voor leerlingen. Ophalen cijferlijst leerjaar 4

Woensdag 21 febr  Ophalen cijferlijst leerjaar 4


