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VAN DE DIRECTIE
Veel lichtpuntjes zijn er vandaag te zien: de langste periode van het jaar,
negen weken achter elkaar, zit er bijna op; de donkerste periode van het
jaar zit er ook bijna op, de dagen gaan weer langer worden; de meeste
rapporten zagen er mooi uit; er werden leuke presentaties gegeven op de
rapportmiddag/avond; over twee dagen begint de kerstvakantie! Kortom,
we kunnen met een goed gevoel terugkijken en vooruitkijken.
Voor nu wensen wij u en jullie, namens het personeel van de school

STAGES
De derde klassers zijn klaar met hun maatschappelijke
stage en de vierde klassers hebben hun sectorstage
afgerond. Er is op veel mooie plekken stagegelopen, er
was veel waardering van de stagebieders, leerlingen zijn
gevraagd om nog eens stage te komen lopen en/of
hebben een baantje overgehouden aan hun stage. Het
belangrijkste is dat men vaardigheden heeft geleerd en
een stapje heeft gemaakt in het denken over
vervolgopleidingen. We zijn onze stagebieders dankbaar
dat ze onze leerlingen weer een plekje hebben geboden.

NOG VOOR DE VAKANTIE
Voor de Kerstvakantie hebben we nog een aantal activiteiten:
Tot en met woensdag zijn er gewone lesdagen.
Dinsdag 19 december lieten leerlingen tijdens een Talentenlunch, hun
talenten zien. Tevens werd de MAS-leerling van het jaar gekozen.

Donderdag 21 december is er een wintersportdag/activiteitendag. Het programma ziet er als volgt
uit:
Klas
Schaatsen
Locatie
Bowlen
Locatie
Film
Locatie
Klas 2 09.30 - 10.30 Kurhaus
08.30 - 09.15 PalaceProm
Scheveningen
Klas 1 10.30 - 12.00 Kurhaus
12.15 - 13.15 PalaceProm
Scheveningen
ISK
12.00 - 13.30 Kurhaus
13.45 - 14.45 PalaceProm
Scheveningen
Klas 3 08.30 - 09.30 Leidschendam
10.30 - 12.00 DC
Ice-paradise
Klas 4
&
MBO

09.30 - 10.30

Leidschendam
Ice-paradise

11.30 - 13.00

DC

Na afloop zijn de leerlingen vrij en kunnen zij zich voorbereiden op het
galafeest. Het gala begint om 19.30 uur en is om 22.30 uur afgelopen. Het
wordt een mooi feest met bubbels, oliebollen, hapjes, op de foto gaan, zelf
foto’s maken en dansen. We hopen dat veel leerlingen aanwezig zijn. Ook
deze keer mogen weer, met toestemming van ouders, introducees
meekomen.
Na het galafeest begint voor leerlingen de Kerstvakantie.

NA DE VAKANTIE
De lessen beginnen weer op maandag 8 januari. Vanwege het Nieuwjaarsontbijt voor het personeel
beginnen de lessen het 3e lesuur. De school gaat die dag voor de leerlingen pas om 10.00 uur open!

RAPPORTEN
De kerstrapporten zijn uitgedeeld. U weet hoe uw kind er voor staat. Met name voor de leerlingen
van het vierde leerjaar gaat het spannend worden. Nog 4 maanden les en dan beginnen de landelijke
examens. De komende vier maanden gaan bepalen of het diploma wordt behaald of niet. Ook de
leerlingen van het derde leerjaar zijn al bezig met examentoetsen. Kijk
eens samen met uw kind in Magister, naar resultaten, verzuim,
huiswerk en spullen bij zich hebben. Ook als het goed gaat met uw kind
is het fijn om te kijken!

DOEDAGEN EN OPEN DAGEN
Vorige maand werd onze school al bezocht door zo’n 80 leerlingen uit Voorburg en omgeving, tijdens
onze eerste Doedag. Op zo’n dag maken leerlingen uit groep 8 kennis met onze school door het
volgen van een aantal lesjes. Op 25 januari bezoeken nog eens ruim 200 leerlingen van Haagse
basisscholen onze school.
Op vrijdag 9 februari van 15.00 tot 17.00 uur en van 18.00 – 20.00 uur en op
woensdag 14 februari van 18.00 – 20.30 uur hebben we weer onze Open Dagen.
De belangstelling voor onze school groeit, terwijl we maar ruimte hebben voor 6
brugklassen! Voor ouders uit Den Haag, die kiezen voor onze school, is het
belangrijk om op het nieuwe Haagse aanmeldformulier het DC op 1 te zetten!

