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Julianadorp, 29 oktober 2021 
 
Geachte ouders/verzorgers, 
 
Gisteren hebben we met elkaar, leerlingen en docenten, een hele fijne en ontspannen 
watersportdag gehad bij Caracasbaai. Er werd gesurft en gesupt door de bovenbouw,  
terwijl de onderbouw in een spannende competitie verwikkeld was met elkaar bij voetbal, 
waterpolo, volleybal, fitness en quizzen. In een nek-aan-nek race won uiteindelijk het team 
van 2a. Proficiat aan deze leerlingen. 
 
Over twee weken staat de eerste toetsweek al voor de deur. Belangrijk om daar met 
elkaar, docenten en ouders, goed naar toe te werken en de  leerlingen positief te 
ondersteunen in de voorbereiding. Naast de toetsen zal een aantal klassen ook tussentijds 
een andere activiteit hebben om zo iets meer variëteit te hebben in die week. U wordt 
daarvan door de mentor op de hoogte gebracht. Denkt u er wel aan dat tijdens de 
toetsweek Magister gesloten is voor de registratie van resultaten. Leerlingen die vroeg in 
de ochtend klaar zijn met hun toetsen en toch pas later opgehaald worden, kunnen prima 
in het studiehuis terecht voor het voorbereiden op de andere toetsen. 
 
Woensdagavond 3 november is er voor de eindexamenleerlingen en hun ouders een 
voorlichtingsavond op school. Belangrijk als ouders bij deze bijeenkomst te zijn. U krijgt 
hiervoor ook nog een separate uitnodiging. De bijeenkomst begint om 19.00 uur en is in 
het studiehuis van de school. 
 
Helaas is Covid-19 nog alom aanwezig. Tot op heden hebben wij als school daar nog 
relatief weinig last van gehad. Deze week was wel een beperkt aantal leerlingen 
verkouden, gelukkig zonder Covid. Mocht uw kind verkouden zijn en dus thuis moeten 
blijven, dan is het wel belangrijk dat de leerling dan via Teams de lessen kan blijven 
bijwonen. 
 
Op woensdag 10 november komt de Nederlandse onderwijsinspectie de school visiteren. 
Zij zullen naast het bijwonen van de lessen, ook ouders en leerlingen gaan spreken. Voor 
het gesprek met de leerlingen zullen we vooral kijken naar onze klassevertegenwoordigers 
die in de leerlingenraad zitten. Mocht u als ouder ook in gesprek willen gaan met de 
Inspectie dan kunt u zich bij mij opgeven. Er zijn al drie ouders vanuit de ouderraad die 
zich opgegeven hebben. Er is nog plek voor twee ouders. 
 
Iedereen een fijn weekeinde toegewenst. 
 
Met vriendelijke groet, 
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