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Juni 2014
Aan de ouders/verzorgers van de leerlingen van het Sweelinck College,
Groei!
Schooljaar 2014-2015 stond in het teken van groei voor het Sweelinck College.
Niet alleen zijn wij gegroeid in aantallen leerlingen en docenten maar zien wij
ook persoonlijke groei bij alle onze leerlingen en ons team. Op dit moment is
bijna 80% van onze leerlingen geslaagd en zien wij zeer leuke, goedgemanierde
en vriendelijke kinderen onze school na vier jaar verlaten. Wij zijn trots op onze
leerlingen en hebben weer veel zin in het komende schooljaar!
Repetitieweek
Van donderdag 19 juni tot en met woensdag 25 juni hebben leerjaar 1, 2 en 3 de
jaarlijkse repetitieweek. Leerjaar 2 heeft in mei de CITO toets taal, rekenen en
Engels gemaakt. Leerjaar 1 en 3 doen deze toetsen, conform de landelijke norm,
in juni tijdens de repetitieweek. Leerlingen hoeven niet te leren voor deze
toetsen, het is voor de school een instrument om de voortgang van leerlingen te
bepalen en de nodige hulp in te zetten. Op de site staat per leerjaar en vak
aangegeven wat de leerlingen moeten leren. Ook kunt u hier de roosters
bekijken. De leerlingen hebben vanaf donderdag 19 juni geen les meer maar
enkel nog toetsen.
Sportdagen
Op donderdag 26 juni hebben zowel leerjaar 1 als leerjaar 2 een sportdag.
Leerjaar 1 wordt om 09.45u verwacht op sportpark Buitenveldert. Leerjaar 2
wordt om 09.15u verwacht in het Olympisch Stadion.
Op vrijdag 27 juni is leerjaar 3 aan de beurt. Ook zij worden om 09.45u
verwacht op sportpark Buitenveldert. Alle leerjaren zijn om ongeveer 14.00u
klaar. De sportdagen zijn een verplicht onderdeel op het Sweelinck College en
zonder geldige reden moet iedereen zich volledig inzetten.
Boeken inleveren
Op maandag 30 juni moeten alle leerlingen van het Sweelinck College hun
boeken inleveren in de gymzaal. Alle leerlingen en/of ouders hebben via de mail
of per post een formulier gekregen waarop staat om welke boeken het gaat.
Leerlingen worden geacht dit formulier, samen met alle tekstboeken, mee te
nemen. Werkboeken hoeven niet te worden ingeleverd. De leerlingen worden op
de volgende tijden op school verwacht:

Klas 1
Klas 3

09.00u tot 10.00u
11.00u tot 12.00u

Klas 2
Klas 4

10.00u tot 11.00u
12.00u tot 13.00u

Boeken bestellen
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Vanaf schooljaar 2014-2015 moet u als ouder(s) weer zelf zorg dragen voor het
bestellen van het boekenpakket van uw zoon of dochter. Hierover ontvangt u
zeer binnenkort nog nadere informatie.
Ouderavond aan het einde van het jaar
Op donderdag 3 juli, een dag voor het begin van de zomervakantie, is er een
oudermiddag/avond voor leerjaar 1,2 en 3. U ontvangt hier het
overgangsrapport van uw zoon of dochter. De mentoren zullen alle ouders
telefonisch of per mail uitnodigen om een afspraak te maken tussen 14.00 en
20.00 uur.
Overzicht laatste weken
Ma 16-6
Herexamens CE II
Leerjaar 1,2,3 les volgens rooster
Di 17-6
Herexamens CE II
Leerjaar 1,2,3 les volgens rooster
Wo 18-6
Leerjaar 1,2,3 les volgens rooster
Do 19-6 t/m wo 25-6
Repetitieweek leerjaar 1,2,3
CITO leerjaar 1 en 3
Do 26-6
Sportdag leerjaar 1 en 2 en Leerjaar 3 lesvrij
Strafdag absenties
Diplomauitreiking
Vr 27-6
Efteling leerjaar , Sportdag leerjaar 3
Leerjaar 2 lesvrij
Ma 30-6
Boeken inleveren alle leerjaren
Di 1-7
Alle leerlingen lesvrij
Wo 2-7
Alle leerlingen lesvrij
Do 3-7
Ophalen rapporten ouders en leerlingen leerjaar 1,2,3
Vr 4-7
Leerlingen lesvrij, start zomervakantie

Bezoek pretpark leerjaar 1
Op vrijdag 27 juni gaan alle leerlingen van leerjaar 1 naar de Efteling.
Alle leerlingen worden om 8.30u op het schoolplein verwacht.
Diplomauitreiking
Donderdag 26 juni zal de diploma-uitreiking plaats vinden.
De uitreiking verloopt volgens onderstaand schema. Uiteraard is er na de
uitreiking voldoende tijd om met iedereen na te praten en te genieten van de
hapjes en drankjes die worden geserveerd.
Het programma van de avond is als volgt:
16:30 uur inloop
17:00-18:30 uur
18:00 uur inloop
18:30-20.30 uur

GROEP 1 (4A + 4B )
Diploma uitreiking GROEP 1
GROEP 2 (4C + 4D + 4E)
Diploma uitreiking GROEP 2

Wij wensen u nu alvast een hele mooie vakantie, ook namens mevrouw Uleman.
Mw. G. Bruijne

Mw. K. Tamis
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Teamleider onderbouw

Teamleider bovenbouw
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