
Datum: 06-04-2020

Nieuwsbrief juli 2022

Beste leerlingen, ouder(s) en verzorger(s),

Voor jullie ligt de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar.

1.Laatste periode

Het schooljaar is alweer ten einde. We hebben de laatste schooldagen op een positieve

manier met projectdagen en een leuke markt afgesloten. Ook hebben we alvast kennis

gemaakt met een aantal nieuwe leerlingen.

We willen alle leerlingen die geslaagd zijn van harte feliciteren! Vrijdagmiddag 8 juli zullen

we het behalen van de diploma’s en certificaten met elkaar vieren tijdens de

diploma-uitreiking.

2.Schoolteam

Zoals u weet zijn het afgelopen schooljaar een aantal collega’s met zwangerschaps- en

ziekteverlof geweest. Zowel mevr. Sommeling als mevr. Buijs zijn weer aan het

re-integreren. Mevr. Visser en mevr. Rasenberg zijn nog met ziekteverlof. Mevr. Gerards is

bevallen van een dochter, Nora, en zal op 7 oktober terugkeren van haar

zwangerschapsverlof. Tot die tijd zal dhr. Brand haar vervangen. Mevr. Waas zal na de

zomervakantie weer aan het werk gaan. Dhr. van der Lit heeft het zwangerschapsverlof van

mevr. Waas ingevuld. We bedanken hem voor de prettige samenwerking en wensen hem

veel succes met zijn verdere loopbaan. Dhr. van der Lugt heeft een nieuwe uitdaging op

het Reijerwaard College, een Yulius-locatie in Rotterdam, geaccepteerd en zal het

Lingewaal College gaan verlaten. Wij wensen hem veel succes met zijn nieuwe uitdaging.

Gelukkig mogen we in het nieuwe schooljaar op het Lingewaal College een nieuwe docent

verwelkomen, te weten mevr. Smit.

Zoals u weet zijn we tevens een opleidingsschool voor stagiairs en mogen we weer een

aantal nieuwe stagiairs verwelkomen. Mevr. Romijn, stagiaire wiskunde, dhr. Baars, stagiair

Nask en mevr. Achterberg, stagiaire HBO Pedagogiek.

3.Klassenverdeling en bewegingsonderwijs

Door het groeiende aantal leerlingen zullen we in het nieuwe schooljaar weer met een

extra klas uitbreiden. We starten volgend schooljaar met acht klassen. Door deze

uitbreiding zullen er in de zomervakantie twee portocabins op het schoolterrein geplaatst

worden.
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De lessen bewegingsonderwijs zullen in het nieuwe schooljaar ook weer op dinsdag en

vrijdag plaatsvinden. De klassen 1/2  vmbo-kader, 1 vmbo-tl/havo, 2 vmbo-tl en 2 havo

zullen op vrijdag in de gymzaal aan de Herman de Ruijterstraat les krijgen. De overige

klassen, te weten, 3 havo, 3 vmbo-tl, 4 vmbo-tl en 4/5 havo zullen op dinsdag in de van

Rappardhal in de Wijnkoperstraat les krijgen. De leerlingen zullen onder begeleiding op de

fiets naar de van Rappardhal gaan. Dhr. Willems zal ook in het nieuwe schooljaar vanuit de

Move Academy de lessen bewegingsonderwijs blijven verzorgen.

In schooljaar 2022-2023 ziet de klassenverdeling er als volgt uit:

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag

Klas

1 /2

vmbo-kader

Lokaal 6

mw van

Beurden

dhr Harmsen

mw van

Beurden

mw van

Beurden

mw van

Beurden

dhr Harmsen

dhr Harmsen

Klas

1 vmbo-tl/

havo

Lokaal 5

mw

Peerlkamp

dhr Harmsen mw

Peerlkamp

mw

Peerlkamp

mw

Wijnbergh

mw

Peerlkamp

Klas

2 havo

Lokaal 4

mw Smit

mw

Wijnbergh

mw Smit mw

Wijnbergh

mw Smit

mw Nennie

mw Smit

mw Nennie

Klas

2 vmbo-tl

Lokaal 3

dhr de Jong dhr de Jong

mw

Sommeling

dhr de Jong dhr de Jong

mw

Sommeling

dhr de Jong

Klas

3 vmbo-tl

Lokaal 2

mw

Dorenbosch

mw Hoving mw Hoving mw

Dorenbosch

mw Hoving

mw

Dorenbosch

Klas

4 vmbo-tl

Lokaal 1

mw Waas

mw den

Herder

mw Waas

mw den

Herder

mw den

Herder

mw Waas

mw den

Herder

mw Waas

Klas

3 havo

Portocabin

dhr Brand mw Brands dhr Brand

mw Brands

dhr Brand mw Brands

Klas

4/5 havo

Portocabin

mw Koot

dhr Brand

dhr Brand mw Koot mw Koot mw Koot

* De dagen onderwijs op afstand zijn in het blauw aangegeven
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4.Lestijden vmbo-tl en havo

Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag: Donderdag:

1e lesuur: 08.30-09.30 uur 1e lesuur: 08.30-09.20 uur

2e lesuur: 09.30-10.15 uur 2e lesuur: 09.20-10.10 uur

3e lesuur: 10.15-11.00 uur 3e lesuur: 10.10-11.00 uur

Pauze: 11.00-11.15 uur Pauze: 11.00-11.15 uur

4e lesuur: 11.15-12.00 uur 4e lesuur: 11.15-12.05 uur

5e lesuur: 12.00-12.45 uur 5e lesuur: 12.05-12.55 uur

Pauze: 12.45-13.00 uur

6e lesuur: 13.00-13.45 uur

7e lesuur:       13.45-14.30 uur

Lestijden vmbo-kader

Maandag, woensdag: Dinsdag:

1e lesuur: 08.30-09.30 uur 1e lesuur: 08.30-09.30 uur

2e lesuur: 09.30-10.15 uur 2e lesuur: 09.30-10.15 uur

3e lesuur: 10.15-11.00 uur 3e lesuur: 10.15-11.00 uur

Pauze: 11.00-11.15 uur Pauze: 11.00-11.15 uur

4e lesuur: 11.15-12.00 uur 4e lesuur: 11.15-12.00 uur

5e lesuur: 12.00-12.45 uur 5e lesuur: 12.00-12.45 uur

Pauze: 12.45-13.00 uur Pauze: 12.45-13.00 uur

6e lesuur: 13.00-13.45 uur Vakwerkles: 13.00-15.00/15.30 uur

7e lesuur:       13.45-14.30 uur

Donderdag: Vrijdag:

1e lesuur: 08.30-09.20 uur 1e lesuur: 08.30-09.30 uur

2e lesuur: 09.20-10.10 uur 2e lesuur: 09.30-10.15 uur

3e lesuur: 10.10-11.00 uur 3e lesuur: 10.15-11.00 uur

Pauze: 11.00-11.15 uur Pauze: 11.00-11.15 uur

4e lesuur: 11.15-12.05 uur 4e lesuur:       11.15-12.00 uur

5e lesuur: 12.05-12.45 uur 5e lesuur:       12.00-12.45 uur

Pauze: 12.45-13.00 uur Pauze: 12.45-13.00 uur

Vakwerkles: 13.00-15.00/15.30 uur 6e lesuur        13.00-13.45 uur

Periode 1: leerjaar 1 geen vakwerk, les tot 12.55u 7e lesuur        13.45-14.30 uur

Periode 1 : leerjaar 2 vakwerk tot 15.00/15.30u leerjaar 2 les tot 12.45u

Periode 2 en 3: leerjaar 1 & 2 vakwerk tot 15.00/15.30u

De vakwerklessen duren tot 15.00 uur, met uitzondering van de Koksklas. De Koksklas is van

13.00-15.30 uur. De leerlingen die aan deze vakwerkles deelnemen zijn één middag per

vier weken vrij.

De leerlingen van leerjaar 1 hebben in periode 1 op vrijdag tot 14.30 uur les. Vanaf periode

2 zullen zij op dinsdag en donderdagmiddag vakwerklessen volgen. Dan zijn zij op vrijdag

om 12.45 uur uit. De leerlingen van leerjaar 2 volgen vanaf het begin van het schooljaar op
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dinsdag- en donderdagmiddag vakwerklessen en hebben vanaf het begin van het schooljaar

op vrijdag tot 12.45 uur les.

5.Keuzewerktijd-uur (KWT-uur)/studievaardigheden/Lingewaal Colleges

In het nieuwe schooljaar staat op maandag het 7e uur het KWT-uur ingeroosterd.

Voorafgaand aan dit uur schrijven de leerlingen zich in voor een vakgebied waar ze extra

ondersteuning in nodig hebben. In de loop van de week staat er voor alle klassen een

lesuur studievaardigheden ingeroosterd. Tijdens dit uur zullen de studievaardigheden in de

eigen mentorklas worden getraind. Op vrijdag zijn we weer voornemens Lingewaal Colleges

als beloning van PBS in te gaan zetten. Vanwege Corona zijn deze afgelopen schooljaar

komen te vervallen. De leerlingen kunnen, mits ze hun weektaak/schoolwerk voor 80% af

hebben, deelnemen aan oa, kunst-, sport-, kook-, cultuur-, theater- en duurzaamheid

colleges.

6.Continuering onderwijs op afstand middels ’Meet’

Ook in het nieuwe schooljaar zullen alle klassen een dag in de week onderwijs op afstand

middels ‘Meet’ aangeboden krijgen. Onze brugklassen zullen pas na de herfstvakantie

starten met het onderwijs op afstand, zodat we in de eerste periode de gelegenheid

hebben onze nieuw leerlingen hierin te trainen en ze bekend te maken met de

gedragsverwachtingen voor de lessen en toetsen op afstand.

Motivatie/onderbouwing vaste dag onderwijs op afstand voor alle klassen:

● Door de inzet van een structurele dag onderwijs op afstand voor alle klassen

bereiden we onze leerlingen goed voor op de verdere digitalisering van het

onderwijs;

● Een groot gedeelte van onze leerlingen, die moeite hebben met het verwerken van

veel prikkels, komen we tegemoet bij de continuering van de vaste onderwijsdag op

afstand;

● De leerlingen zijn goed voorbereid op het volgen van onderwijs op afstand middels

‘Meet’ wanneer er in de toekomst door mogelijke nieuwe varianten van het

Coronavirus vanuit het ministerie wordt besloten de scholen weer tijdelijk te

moeten sluiten.

klas dag onderwijs op afstand

1/ 2 kader woensdag: start na

herfstvakantie

1 VMBO-tl/ Havo dinsdag: start na

herfstvakantie

2 VMBO-tl donderdag

2 Havo woensdag

3 VMBO-tl maandag

4 VMBO-tl woensdag
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3 Havo woensdag

4/5 Havo donderdag

7.Huiswerkbegeleiding

Zoals u weet hebben we het afgelopen schooljaar in samenwerking met Huiswerkinstituut

Bartolomeus uit Gorinchem op maandag en woensdagmiddag na schooltijd van 14.45-16.15

uur huiswerkbegeleiding aangeboden. Aan het begin van het nieuwe schooljaar brengen we

u op de hoogte of de huiswerkbegeleiding vanuit Bartolomeus zal worden gecontinueerd.

8.Ouderavond 'Helder op school'

Op woensdagavond 25 mei van 19.00-20.30 uur is er vanuit Youz ‘Helder op School’ een

ouderavond georganiseerd op het Lingewaal College rondom het thema ‘Verleidingen in de

puberteit’. Hierin zijn thema’s als social media en middelengebruik besproken. Ondanks de

kleine opkomst kunnen we terugkijken op een waardevolle bijeenkomst.

Een reactie van één van de ouder(s)/verzorger(s):

De uitnodiging voor de informatieavond Helder op school wekte niet meteen mijn

interesse.

Verleidingen en middelengebruik past toch (nog) niet bij onze zachtaardige dochter in de

eerste klas?! Toch ben ik gegaan met de gedachte ‘ik steek er allicht wat van op’, en ik

ben zeker wijzer geworden die avond!

Youz biedt advies en behandeling aan jongeren van 12 tot 24 jaar in het omgaan met

alcohol, drugs, gokken en gamen. Dat klinkt groot en heftig, maar de duidelijke en

enthousiaste manier waarop erover verteld werd maakte het grote thema passend en

herkenbaar bij onze kinderen. Er werd gevraagd naar de games die onze kinderen spelen:

Fortnite, Among us, Roblox, Fifa en meer, er was veel herkenning. Waar houden onze

kinderen zich mee bezig op social media: Tiktok, Snapchat, Instagram, Youtube en meer,

ook hierbij veel herkenning. Bijna alle kinderen komen in aanraking met verleidingen, niet

alleen in alcohol en drugs, maar ook in social media, gamen en meer. Wat zijn de

kenmerken van gedrag dat problematisch wordt, wanneer moet je je als ouder zorgen

gaan maken, wat is een normale/gezonde hoeveelheid schermtijd voor een kind? Hoe ga je

met je kind in gesprek over de verleidingen die ze tegenkomen? Ikzelf ben niet zo geboeid

door social media en gamen en heb er dus ook weinig kennis over. Toch is het goed me hier

meer in te verdiepen, zodat ik begrijp waar mijn kind mee bezig is en bij hen kan

aansluiten. Dat maakt het gesprek al gemakkelijker, niet alleen afwijzen en op de gevaren

wijzen, maar ook contact maken. Wat ik ook interessant vond was de conclusie dat ‘onze

kinderen’ wat gevoeliger lijken voor gamen en social media dan gemiddeld. Dat kan

verklaard worden door bv minder live sociaal contact aan kunnen/willen gaan, een wat

meer beschermde omgeving en …. Daarnaast is mijn ervaring met onze dochter dat sociaal

contact beperkt kan zijn, als er dan middels social media toch contact is, ben ik daar als

ouder blij mee, beter iets dan niets. Maar daar zit ook het gevaar, de echte wereld kun je
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niet ontvluchten, hoe graag ze dat soms ook zou willen. Wanneer gamen/social media een

vlucht wordt, ontkomen aan de moeilijkheden in je dagelijks leven, dan is dat zorgelijk.

Je hebt het dan nodig om je oké te voelen, je kunt niet zonder, dat heet verslaving.

Andere interesses worden verwaarloosd, essentiële zaken als eten en slapen verdwijnen

naar de achtergrond, moeite hebben met stoppen of liegen over hoeveel tijd eraan

besteed wordt. Kortom reuze gevaarlijk dus, waar je als ouder alert op moet zijn.

Maar is de verslaving het probleem? Nee, de verslaving ontstaat vanuit een gemis,

ontevreden gevoel, verdriet, moeite of… Er is een reden waarom een kind zich verliest in

de wereld online. Dat vond ik zeker een eye-opener, ik wil als ouder dus goed blijven

kijken en in contact blijven met mijn kind om te zien hoe het met ze gaat. Wat beleven

ze, hoe beleven ze dat, welke behoeftes hebben ze. Soms is dat moeilijk, maar t hoort

wel bij opvoeden. Ze vinden zichzelf soms al heel wat op die leeftijd, maar hun hersenen

zijn nog volop in ontwikkeling. Ze zijn simpelweg nog niet in staat om complex en op

lange termijn te denken, daar hebben ze ons als ouders nog voor nodig.

De tips die we meekregen aan het einde van de avond wil ik jullie niet onthouden.

1. Geef zelf het goede voorbeeld

2. Stel grenzen aan de tijd online

3. Houd in de gaten welke games en apps worden gebruikt

4. Toon belangstelling en praat erover met uw kind

5. Geef uw eigen mening en stel grenzen

6. Hanteer de leeftijdsadviezen

7. Neem samen informatie door op internet

8. Ondersteun uw kind in het vinden van balans: Op een gezonde manier omgaan met

online activiteiten zonder dat het problemen geeft.

In de klassen wordt ook voorlichting gegeven door Youz en volgend schooljaar zal er ook

weer aandacht zijn voor dit onderwerp. Mogelijk heeft u interesse, meld u dan vooral aan

voor de ouderavond tegen die tijd. Mijn ervaring is dat je er altijd wijzer van wordt, ook

al lijkt het onderwerp niet passend bij je kind. Tot een volgende keer!

9.Opbrengsten actie Oekraïne

Zoals u weet hebben onze leerlingen

verschillende acties ondernomen, zoals de

cupcake actie van havo 1 en de paaseitjes

verkoop, om geld voor Oekraïne in te

zamelen. De klas 1 kgt heeft de meeste

paaseitjes verkocht en hier een beloning voor

ontvangen.

Met trots kunnen we u vermelden dat we in

totaal een bedrag van €875,- aan de

wethouder van Gorinchem hebben kunnen

overhandigen. foto gemaakt door Kayleigh T3
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10. Jeugdhulp in de school

In afstemming met het samenwerkingsverband Munio en het jeugdteam hebben

we het afgelopen schooljaar in een samenwerking met de Onderwijs-Zorg poli van Yulius en

BOBA invulling gegeven aan het project Jeugdhulp in de school. Er zijn meerdere

leerlingen die hier het afgelopen schooljaar naar tevredenheid gebruik van hebben

gemaakt. Ook in het nieuwe schooljaar zal deze samenwerking worden gecontinueerd.

11. Bezoek Baggermuseum

Op vrijdag 10 juni zijn de brugklassen, 1 havo en 1kgt, met de trein op excursie geweest

naar het Nationaal Baggermuseum in Sliedrecht. De excursie sloot het hoofdstuk ‘Water’ af

van het vak aardrijkskunde. Tijdens de excursie hebben de klassen geleerd over baggeren

en waterwerken, zowel in Nederland als de wereld. Het museum had zelfs een

BaggerPraktijkTuin, waar de leerlingen (historische) baggertechnieken zelf mochten

uitproberen. Na het museum is er geluncht bij een cafetaria aan het water. In totaal

hebben de leerlingen bijna 7 kilometer gelopen langs alle bestemmingen!

Een paar foto’s van ons bezoek

12.Sportdag

Op dinsdag 28 juni is er voor de gehele school een sportdag georganiseerd op het terrein.

De klassen (en docenten) streden met en tegen elkaar in een serie van verschillende

sporten en activiteiten. De activiteiten liepen uiteen van basketbal en boogschieten tot

een stormbaan en het bouwen van flintstone auto’s. Er werd sportief en competitief

gestreden tussen de klassen onder de felle zon. De sportdag werd afgesloten met een

lekker broodje knakworst en limonade.
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13. Examenuitje

Na een jaar hard werken hadden de examenleerlingen een leuk uitje verdiend. De

leerlingen mochten zelf kiezen wat ze zouden doen en al heel snel waren de leerlingen

eruit, wij willen naar Walibi world! Woensdag 29 juni was het dan eindelijk zo ver. De

weersvoorspellingen waren goed en de leerlingen hadden er zin in, dus dat beloofde veel

goeds.

In Walibi waren er meer scholen die hun schooluitjes hielden, hierdoor was het erg druk.

Dit liet de pret niet drukken! De leerlingen zijn lekker in groepjes uiteen gegaan en hebben

hun eigen ding gedaan. Sommige waaghalzen hebben in een paar achtbanen gezeten,

ondanks de lange rijen. Ook was er tijd en ruimte voor een lekkere snack en om even in de

zon te bakken.

14. Activiteitendag Kurenpolder

Op vrijdag 1 juli is de gehele school naar de Kurenpolder in

Hank geweest. Deze dag hebben de leerlingen zich goed

vermaakt in het klimbos met ziplines en hebben ze

deelgenomen aan sportieve activiteiten. Leerlingen (en

docenten) hebben hun hoogtevrees overwonnen en zijn tot

vier meter hoogte over obstakels geklommen. In wisselende

volgorde hebben de leerlingen daarna het survival parcours

afgelegd, vlotten gebouwd en aan teambuilding gedaan. De

dag op de Kurenpolder werd afgesloten met de

prijsuitreiking. Eenmaal terug op school kregen de

leerlingen 'friet van Aniet' en lekkere snacks. We kijken

terug op een geslaagde dag!

15. Company FunFair

Op 4, 5 en 6 juli hebben alle klassen deelgenomen aan het project Company FunFair. Dit is

een ondernemerschapsproject, waarbij leerlingen middels verschillende opdrachten hun

eigen bedrijfje hebben gestart. De groepen moesten onder andere een bedrijfsposter

maken, een slogan verzinnen, en reclame maken. Daarnaast moest worden nagedacht over

manieren om je bedrijfje te financieren. Ook moesten ze zelf boodschappen doen om de

producten voor hun bedrijfje te maken. Ter afsluiting hiervan is er een spetterende, leuk

bezochte schoolmarkt georganiseerd. De opbrengst van de schoolmarkt gaat naar projecten

in Tanzania en Kenia, die het geld gebruiken om microkrediet uit te geven aan kleine

ondernemers. Door de leerlingen van het Lingewaal is ruim 700 euro opgebracht!
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16. Boekbestelling Van Dijk

Ook dit jaar bestellen de de leerlingen de schoolboeken zelf.

Om het nieuwe schooljaar goed te kunnen starten is het belangrijk dat dit op tijd gebeurd

(uiterlijk 25 juli).

Stappenplan

Stap 1: Ga naar vandijk.nl

Stap 2: Vul de gegevens van de school in: Gorinchem, Lingewaal College

Stap 3: Geef aan naar welke klas je komend jaar gaat

Stap 4: Log in met je schoolmail (Als je hier nog niet in kunt kan het met je privé mail)

Stap 5: Vink aan welke vakken je volgend jaar gaat volgen

- In de onderbouw volg je alle vakken

- In de bovenbouw heb je op het profielkeuzeformulier een vakkenkeuze gemaakt

Stap 6: Rond de bestelling af

In deze video worden de verschillende stappen ook gevisualiseerd.

De bestelling wordt via postNL, met de voorwaarden die daar van toepassing zijn, naar het

adres wat opgegeven wordt verstuurd. We raden aan om de postNL-app te downloaden

zodat het boekenpakket gevolgd kan worden.

De schoolboeken worden door de school betaald, andere materialen die via van Dijk

besteld worden zijn voor eigen rekening.

17. Cito 0 en projectdagen brugklassen

In week 38, van woensdag 21 t/m vrijdag 23 september, wordt Cito 0 afgenomen in het

eerste leerjaar, onder begeleiding van de mentor.

De Cito 0 wordt afgenomen tijdens de eerste drie lesuren. Na de Cito 0 uren zal er met de

brugklasleerlingen gewerkt worden aan een project. Tijdens dit project wordt gewerkt aan

het goed leren kennen van klasgenoten, de school en de vaardigheid samenwerken.

In mei zal de Cito 1 worden afgenomen in de eerste klassen en Cito 2 en 3 in de andere

onderbouwklassen. De Cito wordt digitaal afgenomen. De Cito’s in mei worden afgenomen

tijdens de eerste drie lesuren, na de cito’s volgen de leerlingen weer les volgens het

normale rooster. De resultaten van de Cito zullen worden meegenomen in de

besluitvorming voor de overgang en worden wanneer ze bekend zijn, met u gedeeld.

18.Studiedagen schooljaar 2022-2023

Op het Lingewaal College zijn een aantal dagen ingericht als studiedag voor de docenten.

Op deze dagen zijn de leerlingen vrij.

31-10-2021 studiedag (Yulius Algemeen)

23-12-2023 studiedag

24-02-2023 studiedag

07-07-2023 studiedag
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19.Vakantierooster/vrije dagen schooljaar 2022-2023

Eerste dag Laatste dag

1
e

schooldag 22-08-2022 start 12.30 uur

Herfstvakantie 22-10-2022 30-10-2022

Kerstvakantie 24-12-2022 08-01-2023

Voorjaarsvakantie 25-02-2023 05-03-2023

Goede vrijdag en Pasen 07-04-2023 10-04-2023

Meivakantie (inclusief koningsdag) 22-04-2023 07-05-2023

Hemelvaart 18-05-2023 19-05-2023

Pinksteren 29-05-2023 29-05-2023

Zomervakantie 08-07-2023 20-08-2023

20.Belangrijke data eerste periode schooljaar 2022-2023

Op het Lingewaal College hebben we het schooljaar in vier periodes verdeeld. Periode 1 en

4 worden afgesloten met een toetsweek en periode 2 en 3 worden afgesloten met

projectdagen. De schoolexamens van onze eindexamenkandidaten worden zoveel mogelijk

tegelijkertijd met de Lingewaal toetsweken ingepland.

2022-2023 Data Opmerking

Periode 1 22-08-2021 t/m 18-10-2022

Eerste schooldag 22-08-2022 Leerlingen worden om 12.30u op

school verwacht. De lesdag duurt tot

14.30u.

Graag communiceren met het

vervoersbedrijf.

Start vakwerklessen

Omnia College

30-08-2022 Dinsdag: leerjaar 1 & 2 vmbo-kader

Donderdag: leerjaar 2 vmbo-kader

Informatieavond 08-09-2022 Uitnodiging volgt

Cito-0 en projectdagen 21-09-2022 t/m 23-09-2022 Voor de brugklasleerlingen; nadere

informatie volgt

Toetsweek 1 12-10-2022 t/m 18-10-2022 Leerjaar 1 t/m 3

SE-week 1 12-10-2022 t/m 18-10-2022 4 vmbo-tl, maatschappijleer voor 3

Vmbo-tl

Herkansing Lingewaal

toetsen

02-11-2022 Leerjaar 1 t/m 3

Schoolfotograaf 03-11-2022 Volgens rooster
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Na de zomervakantie worden de leerlingen op maandag 22 augustus van 12.30-14.30 uur op

school verwacht. De leerlingen zullen dan hun lesrooster ontvangen. Tevens zullen de

Chromebooks van de brugklasleerlingen, die gebruik maken van RentCompany, uitgedeeld

worden.

Mede namens het team wens ik iedereen een fijne zonnige zomervakantie toe,

Mevr. G. Rijkers-Korevaar

Schooldirecteur Lingewaal College

Wanneer u vragen heeft, kunt u contact opnemen met

Mevr. G. Rijkers-Korevaar via 088-4051890 of

g.rijkers@yuliusonderwijs.nl
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