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Nieuwsbrief week 14  

Beste ouder(s), verzorger(s) en leerlingen,  
We zitten dit jaar alweer in de maand april. April 
doet wat hij wil. Zo zijn we op 1 apri begonnen 
met een sneeuwballengevecht op het 
schoolplein en een 1 april grap.  
 
In deze nieuwsbrief delen wij weer informatie 
met u.   
 

1 april!  

Het verhaal ging afgelopen vrijdag 1 april rond 
in de school dat de Minister van Onderwijs de 
scholen drie extra weken vakantie had gegeven. 
Dit was natuurlijk een 1 aprilgrap. Zowel 
leerlingen als collega’s trapten er in.  
 

 
 
Lees hier het volledige artikel: 
https://www.nu.nl/binnenland/6192729/minister-
geeft-scholen-extra-vakantie.html  
 

DOE-week was een succes!  

De tweede DOE-week van dit schooljaar was een 
succes. Je kon de DOE-week volgen op ons 
Instagram-account. Op onze LinkedIn-pagina 
hebben we een samenvatting gedeeld. Ben je 
benieuwd wat wij onder andere in deze DOE-
week deden? Neem eens een kijkje hier: 
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:
activity:6914195637035016192  
Voor leerjaren 1, 2 en 3 stond dit in het teken 
van een brede variatie aan activiteiten gericht 

op bewegen, cultuur, oriënteren, ondersteunen, 
veiligheid en gedrag.  
Deze thema's en activiteiten zijn voor ons 
minstens zo belangrijk als ons reguliere 
programma. En soms misschien wel 
belangrijker! Vandaar dat wij hier aandacht aan 
blijven besteden. 
  

Stage leerjaar 2 verplaatst 

De stage voor leerjaar 2 is verplaatst van 7 april 

naar 12 mei. Op deze manier hebben de 

leerlingen meer tijd gekregen om een stage te 

zoeken.  

 

 

Oudertevredenheid 

Enkele weken geleden hebben we u een bericht 
gestuurd met daarin een link naar ons 
tevredenheidsonderzoek. 
Tot op heden hebben we al over de 200 reacties 
gehad, waarvoor dank. 
We zouden u willen vragen om het onderzoek 
in te zullen mocht u dit nog niet hebben gedaan. 
Dit stellen wij op prijs. Uw mening is voor ons 
van belang.  
 

Herkansingen CT’s leerjaar 4 

De laatste CT-week van leerjaar 4 ziet er op. De 
behaalde resulaten van de CT’s staan uiterlijk 
woensdag in Magister. Het gaat hierbij om de 
cijfers met code LJ4P2CF1. 
 
Lees verder op de volgende pagina → → → 
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Elke leerling heeft recht op 2 herkansingen, net 
als bij het examen. 
De herkansingen vinden plaatst op donderdag 
14 april (BB, KB,TL) en ook op vrijdag 15 
april (BB,KB)  
 

Het inschrijven voor de herkansing kan via de 

link die zoon/dochter via magister heeft 

ontvangen. De deadline voor inschrijven is 

maandag 11 april 12:00u.  

 

 
 

Lessen kunst van mevrouw van 
de Waardenburg 

De lessen kunst van mevrouw van de 
Waardenburg komen te vervallen. Het gaat hier 
om alle klassen van leerjaar 2, klas 1F en 1G.  
Hoe lang dit zal duren is momenteel nog niet 
bekend. Wij doen ons uiterste best om voor 
deze lessen vervanging te regelen. Door de 
schaarste op de markt  is het een uitdaging om 
hiervoor geschikte docenten te vinden.  

 

MBO keuzestress??? 

Voor de leerlingen van leerjaar 4:  

 
Heb je interesse? Stuur een e-mail naar 

mevrouw Domen: jdomen@reeshofcollege.nl  

Open dagen MBO’s 

7 april Sint Lucas (online aanmelden) 

9 en 13 april Koning Willem I College 

25 mei De Rooi Pannen 

21 april Summa College 

24 april Bouwmensen Tilburg 

 

Aanbod webinars GGD 

De GGD biedt in april-mei-juni een aantal 
interessante webinars aan. Zie hieronder het 
aanbod.  
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