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Nummer 2 schooljaar 2019- 2020

De tweede periode

Agenda
Start tweede periode

Beste leerlingen, ouders/verzorgers,
Inmiddels is de tweede periode van het schooljaar in volle
gang. In deze periode zullen de afgenomen toetsen uit
periode 1 geanalyseerd worden, wat mogelijk kan leiden tot
een bijstelling van het onderwijs programma. Mocht dat
voor uw kind het geval zijn dan hoort u dat uiteraard van de
mentor.

Ouderbijdrage,
schoolreis en kamp
Oudermiddag
Restaurant

Skvr uitvoering

Ook zullen we met de betrokken entrée docenten aan het
einde van deze maand vergaderen om te bepalen of de
entrée route voor iedere leerling die daar nu in gestart is,
ook haalbaar blijkt. De scores van deze leerlingen moeten
namelijk voldoen aan de eisen die het Albeda college van
ons vraagt. U wordt ook hierbij door de mentor
geinformeerd omtrent de voortgang van uw kind.
De komende tijd zijn er een aantal excursies gepland waar
de leerlingen op een andere wijze hun kennis en kunde
vergroten.

We zien uit naar een gezellige tijd tot de Kerstvakantie!
Namens het gehele team,
vriendelijke groet,
Mevr. Van den Berg
Directeur Accent Centrum

Vuurwerk
Mini marathon

Ouderbijdrage, schoolreis en kamp
U ontvangt van de school een brief waarmee we u vragen de ouderbijdrage van 50 euro
te voldoen. Daarnaast vragen we voor de bovenbouw leerlingen 30 euro voor de
schoolreis en voor de onderbouw leerlingen 100 euro voor het kamp. We rekenen erop
dat iedereen dit jaar het gevraagde geld betaalt, zonder uw bijdrage kan de school dit
soort activiteiten namelijk niet bekostigen. Mocht u het bedrag niet kunnen betalen,
neemt u dan contact op met onze schoolmaatschappelijk werkster mevr. Esther Versluis.

Oudermiddag
Er is een uitnodiging met uw zoon/dochter meegegeven voor de oudermiddag. Op deze
middag ontvangt u van ons informatie over verleidingen in de puberteit. Daarnaast is het
natuurlijk ook erg leuk om als ouders van onze leerlingen met elkaar in gesprek te gaan.
We rekenen op een grote opkomst, donderdag 7 november van 13.00u tot 14.00u bij ons
op school .

Restaurant
Momenteel zijn wij in het achterste gedeelte van de bovenbouwkantine druk bezig om
een restaurant in te richten. De leerlingen kunnen daar binnenkort oefenen met
opdekken, serveren en alle andere werkzaamheden die in de horeca gevraagd worden.
We hopen dat ook u een keertje bij ons komt eten! Hou de berichten rondom de opening
dus in de gaten!

Oudermiddag
Op 13 december vanaf 13.30u tonen de leerlingen van de klassen 1 en 2 wat zij geleerd
hebben bij de SKVR workshops. Noteert u deze datum vast in uw agenda want we
rekenen op uw komst.
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Vuurwerk
Het jaar 2019 loopt ten einde en dat wordt traditie getrouw gevierd met het afsteken van
vuurwerk in de nacht van 31 december naar 1 januari.
Helaas zijn er leerlingen die niet tot de jaarwisseling willen wachten en dit in de pauze af
willen steken, wat volgens de wet verboden is en een onveilige situatie veroorzaakt.
Via deze nieuwsbrief willen wij u vragen om ervoor te zorgen dat uw kind geen vuurwerk
mee naar school neemt (ook geen kindervuurwerk!) zodat de veiligheid van iedereen op
dit gebied geborgd is.
Mochten we desondanks merken dat uw zoon/dochter vuurwerk heeft, dan heeft dat een
schorsing tot gevolg, die wij moeten melden bij leerplicht en inspectie. Uiteraard gaan we
ervan uit dat dit niet nodig zal zijn en rekenen we op eenieders begrip.

Minimarathon
Zaterdag 4 april lopen we met een aantal leerlingen en docenten de mini marathon van
Rotterdam. Binnenkort starten de trainingen hiervoor, we wensen onze lopers nu alvast
veel succes!!
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