
NIEUWS AFDELING VMBO KT
Leerjaar 1 en 2

Ouderhulp gezocht slotactiviteit van de sportklas
vmbo kt 1-2

Enige tijd geleden hebben we alle sportklas leerlingen gevraagd om de volgende vraag thuis
alvast in de week te zetten. Wie kan en wil ons helpen met het oplossen van een logistiek
probleem rondom de slotactiviteit van de sportklas?

We zijn op zoek naar ouders die chauffeur willen zijn voor het waterskiën bij de Schatberg in
Sevenum. Budgettair is een bus niet rendabel omdat we de groepen klein willen houden.
Mochten er zich geen ouders melden, zijn we genoodzaakt op de fiets te gaan. Het
waterskiën in Sevenum (Schatberg) is inmiddels geboekt omdat ik het volste vertrouwen heb
dat jullie je massaal aanmelden.

De activiteit staat gepland op maandag 30 mei, 13 juni en 20 juni 2022.

We vertrekken elke keer om 14.05 uur vanaf de parkeerplaats voor het juniorcollege. Om
16.00 uur zijn we klaar en gaan we weer naar huis. Het is vrij om deel te nemen, op het
terras onder het genot van een drankje toe te kijken of tussendoor thuis je eigen ding te
doen. Alleen brengen of ophalen? Dat kan natuurlijk ook.

We zien jullie aanmeldingen graag verschijnen! Vergeet niet te vermelden wie uw zoon of
dochter is en hoeveel leerlingen er in de auto passen.

Opgeven kan via een mail naar : lhoeijmakers@ogvo.nl
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Belangrijke data
vmbo kt 1-2

Graag geven we u een overzicht van de planning van aankomende periode. Houdt u er
rekening mee dat er een voorbehoud gemaakt moet worden, omdat door omstandigheden
het nodig kan zijn activiteiten te verschuiven of anders in te vullen.

Do/Vrij 26+27-05-’22 lesvrij ivm. Hemelvaartweekend.
Di. 21-06-2022     Beleidsmiddag (40 min rooster.)
Woe. 22-06-2022 Kennismaking nieuwe brugklassers (leerlingen ‘s middags lesvrij)
Do.      30-06-2022 Venlo Urban City Games leerjaar 1.
Ma. 04-07-2022 Start proefwerkweek leerjaar 1.
Ma. 11-07-2022 Projectweek + Jaarafsluiting / Mentordag
Ma. 18-07-2022 Start inhaaldagen (leerlingen lesvrij)
Vrij. 22-07-2022 Ophalen Rapport 4. (leerlingen ‘s middags vrij)

Maandag 25-07-2022 start zomervakantie!

Met vriendelijke groet,

Mevrouw D. Bour
Waarnemend teamleider vmbo basis/kader, leerjaar 1 en 2


