
     

        

Betreft: afsluitende mentoractiviteit, boeken inleveren en uitreiking rapporten leerjaar 2 

Maastricht, 7 juli 2021 

   

Geachte ouders/verzorgers, 

De toetsweek is in volle gang, het schooljaar loopt ten einde. Het is de hoogste tijd u 

te informeren over de afsluiting van een bijzonder schooljaar.  

Op de dagen na de toetsweek staan voor het docententeam de overgangsvergaderingen 

op het programma. Dat betekent dat er geen lessen meer zijn. 

Na de overgangsvergadering neemt de mentor contact op met de leerlingen om de 

uitkomst van de vergadering over te brengen. De mentor bespreekt met de klas hoe 

en wanneer dit contact zal plaatsvinden. 

Op woensdag 14 juli van 8.30 tot 9.30 uur kan uw kind de gemaakte toetsen op 

school komen inzien. 

Op dinsdag 20 juli organiseren wij voor al onze tweede klassers een afsluitende activiteit  
in de vorm van een barbecue. Aansluitend worden de rapporten uitgedeeld.  
Voorafgaand aan de barbecue kunnen de leerlingen hun boeken inleveren. Hier heeft u inmiddels 
separaat bericht over ontvangen.  
De tijden voor het inleveren van de boeken zijn licht aangepast. In onderstaand schema kunt u zien 
wanneer uw kind op school verwacht wordt.  
 

M2A-H2A-H2B :  

o boeken inleveren van 12.00 uur tot 13.00 uur 
o barbecue van 13.00 uur tot 15.00 uur op schoolplein Zuid 
o aansluitend rapport in ontvangst nemen in het lokaal (M2A in lokaal 1.1, M2B in 

lokaal 1.2, H2A in lokaal 1.3 en H2B in lokaal 1.4) 

H2C-V2A-V2B-V2C : 

o boeken inleveren tussen 14.00 uur en 15.00 uur 
o barbecue van 15.00 uur  tot 17.00 uur op schoolplein Zuid 
o aansluitend rapport in ontvangst nemen (H2C in lokaal 1.1, V2A in lokaal 1.2, V2B in 

lokaal 1.3 en V2C in lokaal 1.4) 

Wij wensen onze leerlingen een goede afsluiting van het schooljaar en veel plezier op dinsdag 20 juli. 

Met vriendelijke groet, mede namens de mentoren van de tweede klassen, 

Robin Bollweg, teamleider jaar 1 en 2  


