(school)week 23: maandag 04 februari tot en met vrijdag 08 februari 2019

Algemeen
OPEN HUIS
Op woensdag 13 februari organiseert het Blariacumcollege haar Open Huis.
Leerlingen van groep 7-8 van basisscholen uit de regio krijgen de kans om een kijkje te
nemen binnen onze school.
Om deze reden zijn er die dag vanaf 13.05 uur geen lessen meer. Dit geldt voor zowel
onder- als bovenbouw leerlingen.

LEESHULP VOOR DYSLECTISCHE LEERLINGEN
Klik hier voor het openen van de brief

Brief AVG VO foto van den Berg
Klik hier om de brief te openen

Afdeling VMBO BB en BK (leerjaar 3 en 4)
NAOBLIÉFBAL
leerlingen leerjaar 3 t/m 6
Klik hier om de brief te openen.

VENLO ON STAGE
ouders en leerlingen VMBO 3
Op 5 februari vindt het beroepenfeest "Venlo on stage" plaats op kasteel de Berckt in Baarlo.
De leerlingen gaan er met bussen naar toe. Ze vertrekken om 12.15 uur en zijn om 14.15
uur weer terug op school
In de bijlage vindt u meer informatie over dit positief beroepspodium voor VMBO leerlingen.
Klik hier voor de bijlage.

GASTLESSEN
leerlingen leerjaar 3
Op woensdag 6 februari vinden er gastlessen plaats op school voor de leerlingen van het
VMBO basis/kader leerjaar 3.
De gastlessen gaan over het thema alcohol, drugs, medicijnen en verkeer. De gastlessen
worden verzorgd door een professional op dit gebied. Er worden voorbeelden uit het praktijk
getoond en er is ruimte voor de leerlingen om over de onderwerpen in dialoog te gaan. Zo
leren ze vooral met elkaar hierover te praten en ervaringen met elkaar uit te wisselen.

BELANGRIJKE DATA 2018-2019 AFDELING Z&W EN D&P
Graag geven we u een overzicht van de planning van dit schooljaar. Houdt u er rekening
mee dat er een voorbehoud gemaakt moet worden, omdat soms omstandigheden het nodig
maken om zaken te verschuiven.
ma t/m vr 24 dec t/m 4 jan
ma 7 jan
ma t/m vr 7 januari
di 15 januari
do 17 januari
do 17 januari
di 5 februari
wo 13 februari
do 14 februari
di 19 februari
vr 22 februari
ma t/m wo 25 t/m 27 februari
ma t/m vr 4 t/m 8 maart
ma t/m vr 11 t/m 22 maart

Kerstvakantie
Studiedag: leerling lesvrij
Rekentoets voor alle leerlingen van leerjaar 4
Leerlingbesprekingen: lessen vervallen vanaf 12.15 uur
Herkansingen leerjaar 4
Ouderavond Buitenlandse reizen leerjaar 4 (verplicht)
Venlo On Stage leerjaar 3
Open huis: lessen vervallen vanaf 13.05 uur
Studiedag: leerling lesvrij
Doe Dag Venlo On Stage leerjaar 3
Groët Venlose Schoëlbal in de Maaspoort
Schoolfotograaf
Carnavalsvakantie
Stage leerjaar 3

Met vriendelijke groet,
M. van der Giesen
Waarnemend teamleider
vmbo basis/kader bovenbouw

