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Steigers zijn weer afgebroken

REINIGING 
GEREED

INFOAVOND LJ 2
Keuzes maken 

Zoals eerder gemeld vindt volgende week
woensdag 8 februari de infoavond voor het
keuzepakket voor de leerlingen van jaar 2
plaats. Inmiddels hebben alle betrokkenen ook
een brief ontvangen over de inhoud van deze
avond. Wij zien iedereen met een uitnodiging
graag tegemoet. Per leerling graag max. 1
ouder/verzorger in verband met de omvang
van de ruimte

In de afgelopen weken is de schade (zoals
roet), die ontstaan is naar aanleiding van de
brand, weer hersteld. De steigers die hiervoor
nodig waren zijn inmiddels ook weer
afgebroken en het praktijkplein is weer in
gebruik. Erg fijn dat het daglicht nu weer goed
onze school binnenvalt. Hartelijk dank aan
iedereen die heeft bijgedragen aan deze flinke
klus.
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Waarschijnlijk is het de afgelopen week al wel een keer
voorbij gekomen via social media of op straat. Op
zaterdag 4 februari vindt onze open dag plaats.
Binnenlopen kan tussen 10.00u en 15.00u en
aanmelden is niet nodig. 

De leerlingen die meehelpen tijdens deze open dag
mogen zich melden bij de vakdocent op de afgesproken
plek en tijd. Voor de leerlingen die de hele dag helpen is
een lunch geregeld. Alvast bedankt voor jullie inzet!

INFOAVOND LEERJAAR 2

woensdag 8 februari

OPEN DAG

Zaterdag 4 februari

PRODEMOS
De leerlingen van leerjaar 4 TL die het vak geschiedenis
volgen, gaan op dinsdag 7 februari naar ProDemos. Iedereen
verzamelt om 07.30u op school bij de trap aan de kant van
het station, en is rond 19.30u weer terug. Het programma van
ProDemos helpt bij het maken van het examen voor het
onderdeel staatsinrichting (bij geschiedenis). ID-kaart niet
vergeten!


