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Verbouwingsnieuwsbrief 

 

Zeist, 13 mei 2019 

Beste ouder(s) en verzorger(s), 

 

In de meivakantie hebben wij, na vele voorspoedige berichten, jullie een vervelende 
mededeling gedaan. Dit betrof het uitstel van de verhuizing. 

De geplande informatie avond hebben we daardoor afgelopen dinsdag ook niet door laten 
gaan. We hopen dat iedereen deze mededeling tijdig heeft kunnen lezen en niet onnodig 
naar de school is gekomen.  

In de komende weken zal, uit de diverse overleggen met de diverse partijen, hopelijk snel 
duidelijk worden wanneer de verhuizing wel door kan gaan en er gestart kan worden met de 
renovatie van het gebouw. Zodra dit duidelijk is zullen we een nieuwe informatieavond 
plannen om jullie maximaal op de hoogte te brengen. 

Voor de planning van dit schooljaar waren er twee momenten gepland voor het inpakken en 
opruimen van de school. Na overleg is besloten één van deze momenten niet door te laten 
gaan.  

Woensdag 5 en Donderdag 6 juni zullen weer gewone lesdagen zijn.  

De aangepaste planning van de laatste schoolweek wordt niet teruggedraaid. 

Mochten er urgente vragen zijn dan bestaat de mogelijkheid om deze door te spreken met 
jullie klassenouder die lid is van de OKG. Deze zal dinsdag de 21e bijeenkomen. 

 

In de hoop dat alles verder voorspoedig verloopt, namens al mijn collega’s 

 

Vriendelijke groet, 

Maarten Blokker 
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Jaaragenda   SVS Tobiasstroom  2018 - 2019      

April  
     

 8 t/m 18 apr  CSPE (Centraal Schriftelijk praktijk 
examen) Aangepast Rooster  

Vrijdag 19-apr  Goede Vrijdag Leerlingen vrij 
 22 apr t/m 3 

mei  
Meivakantie  

Mei  
     

 13 t/m 24 
mei 

 CE (Centraal Eindexamen)  

Dinsdag 21-mei  Ouder Klankbord Groep (OKG) Aanvang 19:30 uur  
Donderdag 30 - 31 mei  Hemelvaart Leerlingen vrij 

Juni  
     

Vrijdag 7-jun  Personeelsdag Leerlingen vrij 
Maandag 10-jun  2e Pinksterdag Leerlingen vrij 
Woensdag 12-jun  examenuitslagen   

Ma t/m vr 17 t/m 21 jun  Schoolkamp Klas 7,8, 9, & 10 
  Rondom 

jun/jul 
 Toetsweek  

Juli  
     

Woensdag 10-jul  diploma & getuigschrift 
uitreikingen klas 11 

 15 t/m 18 jul  Inhaalweek Lessen vervallen 
Maandag 15-jul   Rapportvergadering Leerlingen vrij 
Dinsdag 16-jul  Leerling – mentorgesprek Aangepast Rooster 
Woensdag 17-jul  Jaarafsluiting Leerlingen vrij om 12.30 uur * 
Do en Vr 18 & 19 jul  Opruim en inpakdagen  Leerlingen vrij * 

 
22 jul t/m 30 

aug  
Zomervakantie 

 
Augustus & September  

     
Maandag  2-sep  Studie medewerkers/ Opmaat Leerlingen vrij 
Dinsdag  3-sep  Eerste schooldag  Leerlingen vrij om 12.30 uur 
Dinsdag  17-sep  Algemene ouderavond v.a. 19:15 koffie, start 19:30 
     

* gewijzigde data ivm de verbouwing   
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