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Succesvolle eerste informatieavond
Dinsdagavond heeft de eerste informatieavond plaatsgevonden. De sfeer was goed en er was veel te
doen en te kiezen voor onze gasten. Er was een gezellig en afwisselend podiumprogramma met muziek, toneel en interviews. Collega’s zorgden voor doorlopende activiteiten waarbij ouders en leerlingen op elk moment aan konden sluiten. Onze leerlingen hielpen op de parkeerplaats, bij ontvangst,
bij de activiteiten, als wegwijzer of maakten onderdeel uit van het podiumprogramma. Het was mooi
om het enthousiasme van onze huidige leerlingen en onze medewerkers te zien. Complimenten voor
ieders inzet en betrokkenheid! Met nog een paar verbeterpuntjes voor morgen kunnen we uitkijken
naar een mooie tweede informatieavond.

Inschrijvingen ouderavonden via Zermelo
Van 25 tot 30 januari kunt u zich via Zermelo inschrijven voor de ouderavonden van februari. Dit is alleen mogelijk via het ouderaccount en niet via het leerlingaccount. Daarom is het handig als u nu alvast controleert of u kunt inloggen in dit systeem. Mocht dit niet lukken, dan kunt u contact opnemen
met de administratie.
Vanaf 11 februari kunt u de ingeplande gesprekken terugvinden in Zermelo. De gesprekken vinden
plaats op 18, 19 en 20 februari.

Informatieavond nieuwe vakken voor leerlingen en ouders leerjaar 3
Op maandag 11 februari vindt in het kader van de profielkeuze voor leerlingen uit jaar 3 en hun ouder(s) de informatieavond plaats voor de nieuwe vakken die deel uitmaken van de tweede fase. Deze
avond start om 19.30 uur en zal duren tot 21.00 uur.
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De informatie over de nieuwe vakken wordt verzorgd door de vakdocenten. De voorlichting bestaat uit een korte inleiding, een presentatie over de inhoud van het vak en de mogelijkheden met betrekking
tot vervolgstudies. De uitnodiging voor deze avond met alle details
kunt u in de loop van deze week verwachten.

Technasiumnieuws
De brugklassers zijn vrijdag op excursie naar De Ontdekfabriek in Eindhoven geweest. Tijdens vier
workshops deden de leerlingen allerlei vaardigheden op die bij Technasiumopdrachten van pas kunnen
komen. Een reactie van twee leerlingen:
“We zijn afgelopen vrijdag naar De Ontdekfabriek Eindhoven geweest. Daar mocht je veel leuke activiteiten doen, zoals een fiets voor een gehandicapte bouwen en je mocht een zelfbedachte scène spelen
met een greenscreen. We konden ook nog een parcours met allemaal spullen bouwen, zodat het een
kettingreactie werd. Er was ook nog een korte film en we hebben een elektrische schakeling gemaakt.
De busreis was heel erg leuk en gezellig, vooral de terugreis.”
Groetjes, Siemen en Mathijs GYC11

De leerlingen van het tweede leerjaar zijn door OBS Harlekijn ingeschakeld om materiaal te maken
voor de technieklessen. De leerlingen maken een techniekbox voor een van de groepen van de basisschool, waarin een kerndoel uit het thema ‘wetenschap en techniek’ op een voor de leerlingen passend niveau wordt uitgelegd. De techniekbox bevat een workshop die de leerlingen op de basisschool
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in kleine groepjes kunnen uitvoeren. Volgende week worden de workshops gepresenteerd aan de directie van OBS Harlekijn. Er wordt dan ook een keuze gemaakt voor de boxen die mee mogen naar de
basisschool om daar te worden ingezet in de lessen.

Kijk- en luistertoetsen
De kijk- en luistertoetsen van de examenklassen vinden plaats van 8:30-10:00 uur op de datums genoemd in onderstaand schema. Na afloop van de KLT gaan alle lessen door. Tijdens de KLT Duits, Frans
en Russisch gaan de lessen door. Leerlingen met resp. Duits, Frans of Russisch zullen dan afwezig
zijn in de les.
VWO

lokaal
maandag 21 januari

8.30 - 10.00 uur

Duits

dutl1 (32) - bere

255

dutl2 (32) - freg

256

dutl3 (26)- freg

257

leerlingen met tijdverlenging

dinsdag 22 januari

8.30 - 10.00 uur

Engels

258

A61 (32) - boer

255

A62 (30) - roos

256

A63 (29) - aaks

257

G64 (29) - blez

258

G65 (26) - aaks

259

leerlingen met tijdverlenging

woensdag 23 januari

donderdag 24 januari

8.30 - 10.00 uur

Frans

260

fatl1 (32) - lous

360

leerlingen met tijdverlenging

359

14.00 - 15.00 uur

360

Russisch

HAVO

lokaal
maandag 21 januari

8.30 - 10.00 uur

Frans

fatl1 (26)- werf

leerlingen met tijdverlenging

dinsdag 22 januari

8.30 - 10.00 uur

Duits

leerlingen met tijdverlenging
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259
260

dutl1 (26) - bere

360

dutl2 (26) - freg

359
358

woensdag 23 januari

8.30 - 10.00 uur

Engels

H51 (29) - boer

255

H52 (31) - pelt

256

H53 (32) - roos

257

H54 (25) - weij

258

H55 (31) - weij

259

leerlingen met tijdverlenging

260

Agenda
DAG

ACTIVITEIT

TIJD

woensdag
16-01-2019

Examenklassen: t/m 18-01 12.00 uur
inschrijven herkansingen

donderdag
17-01-2019

Examenklassen: t/m 18-01 12.00 uur
inschrijven herkansingen
Informatieavond LL. Groep 8/ouders

vrijdag
18-01-2019

Examenklassen: tot vandaag 12.00
uur inschrijven herkansingen

maandag
21-01-2019
dinsdag
22-01-2019

Leerlingen ontvangen rooster herkansingen

woensdag
23-01-2019
donderdag
24-01-2019
vrijdag
25-01-2019
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PLAATS

