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Julianadorp, 25 juni 2020 
 
Geachte ouders, verzorgers, 
 
Het schooljaar 2019-2020 zit er bijna op, voor onze niet-examenleerlingen dan. Morgen kunnen de 
rapporten door de leerlingen worden opgehaald bij de mentor, om 9.00 uur. 
 
Mocht u uw schoolboeken willen verkopen, dan kunt u deze om 9.30 uur aanbieden boven in het 
Studiehuis (de bibliotheek), er staan tafels voor u klaar. Ouders die tweedehands schoolboeken 
willen aanschaffen kunnen dus daar terecht. De boekenlijst staat al enige tijd op de website. Denk u 
eraan de schoolboeken te bestellen? Op de website vindt u ook een handleiding hoe u dit het beste 
kunt aanpakken. We krijgen vragen over biologieboeken voor klas 3a en 3b. Die staan niet op de lijst 
en dat klopt ook. Er wordt gewerkt met online lesmateriaal van VO-content, dat komend schooljaar 
door de school zal worden verstrekt. 
 
Om 10.00 uur start voor de docenten de traditionele slotbijeenkomst. Voor (niet-examen)leerlingen 
is de vakantie dan begonnen. Wij evalueren en blikken vooruit. Tevens nemen we afscheid van 
docenten die ons gaan verlaten. Dit jaar zijn dat Sheldon Martis en Ted Hövelmann.   
 
Ook na onze slotbijeenkomst gaan wij nog twee weken door met de uitvoering van de 
Staatsexamens. De organisatie staat goed op de rails en we hebben het volste vertrouwen in onze 
leerlingen. Op 10 juli volgt de uitslag van de examens en zullen we met de examenklassen het jaar ’s 
avonds feestelijk afsluiten.  
 
Start nieuw schooljaar 
De start van het nieuwe schooljaar blijft onveranderd op maandag 24 augustus om 7.15 uur voor alle 
leerlingen. U kunt zelf ook even blijven, ik zal iedereen van harte welkom heten en het team stelt zich 
aan u voor. Daarna gaan alle leerlingen met hun mentor mee om met elkaar kennis te maken en het 
rooster in ontvangst te nemen. Dit programma duurt tot 9.00 uur. Op dinsdag 25 augustus gaat de 
hele school met bussen naar Daaibooi voor een sport- en spelochtend, waarbij leerlingen en 
docenten nog meer gelegenheid hebben om elkaar in een ontspannen sfeer te leren kennen. 
Woensdag 26 augustus starten de lessen volgens het lesrooster.  
 
In de week voor aanvang krijgt u een Nieuwsbrief waarin alle informatie wordt herhaald. In de bijlage 
vindt u het vakantierooster 2020-2021. 
 
Ik dank u hartelijk voor de goede samenwerking gedurende afgelopen schooljaar. Namens het gehele 
Vespucci team wens ik u een prettige vakantie en, mocht dat van toepassing zijn, een voorspoedige 
verhuizing.  
 
Met vriendelijke groet, 
Mariette Zuijdgeest 
rector 


