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Activiteiten
De dag van de Duitse taal
Dinsdag 2 april heeft de sectie Duits de Dag van de Duitse Taal gevierd.
Bij aanvang van de lesdag werd voor de school een Duitse vlag gehesen onder de klanken van het
Duitse volkslied. Dit heuglijke feit werd vergezeld door een leerling met een zogenaamde Pickelhaube
op, de toon was gezet! Zoals collega M. van der Weerden op Facebook opmerkte ging de sectie Duits
de “spoken uit het verleden met kundigheid en humor te lijf.” Door de gehele school hingen posters
met ludieke Duitse spreuken, leerlingen speurden naar het Nutella-logo en docenten liepen in Lederhosen of Tenue van “Die Mannschaft” door school.
Tijdens de eerste pauze werden de leerlingen, die in groten getale aanwezig waren, verrast op een drietal optredens. De sfeer zat er goed in! Deze sfeer werd tijdens de tweede pauze weer snel opgepikt
tijdens “Herr Bertrams verrücktes Kantinenquiz”. Onder het genot van een Kaiserbrötchen mit Knackwurst en een Apfelschorle, een Fassbrause of een Spezi werden 27 vragen met betrekking tot
Duitsland, BD-ers (Bekannte Deutsche) en Duitse woordjes beantwoord. Deze quiz werd gewonnen
door Noah Dannullis uit A62. De hoofdprijs, twee entreekaartjes voor Phantasialand in Brühl, werd
door dhr. Fregin uitgereikt.
Hiermee was het feestelijke gedeelte van deze dag afgelopen. Om 16.00 uur werd de Duitse vlag weer
neergehaald: Schluß, Ende, aus. Bis zum nächsten Jahr!
De prijsvraag m.b.t. het aantal Nutella-logo’s in school heeft bij het ter perse gaan van deze Nieuwsbrief nog geen winnaar opgeleverd, maar zal in de komende nieuwsbrief bekend gemaakt worden.
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Businesschool
Onlangs hebben de leerlingen van de Bernardinus Business
School deelgenomen aan een workshop ‘’learning by doing’’
georganiseerd door Team Academy Maastricht. Team Academy
Maastricht is een partner van de Bernardinus Business School
die volgend jaar zelf starten met een eigen hbo-opleiding. voor
meer informatie hierover zie: https://teamacademy.nl/nl/

Mededelingen
Belangrijke data

3-apr

deadline: cijfers eindexamenklassen en 3e klassen in SOM
Start inschrijving herkansingen SE3

5-apr

Deadline: sluiting inschrijving herkansing SE3 om 11.00 uur

8-apr

Overzichtrooster herkansingen naar leerlingen

10-apr

herkansingsdag SE 3

8,9 en 11 april

leerlingbesprekingen 3e klassen

16-apr

Uitdelen cijferlijsten examenleerlingen

17-apr

Definitieve profielkeuze 3e klassen

18-apr

Gala voor eindexamenleerlingen

19-apr

Laatste schooldag eindexamenleerlingen en sponsortocht
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Agenda
DAG
Woensdag
03-04-2019

ACTIVITEIT
IJSO 3e klas t/m 06-04-2019

TIJD

Start inschrijving herkansingen SE3
Donderdag
04-04-2019
Vrijdag
05-04-2019
Maandag
08-04-2019

Excursie klas 3 Technasium
Deadline sluiting inschrijving
Leerlingbespreking 3e klas

Dinsdag
09-04-2019

Deadline: inleveren herkansingswerken voor 12.00 uur
Leerlingbespreking 3e klas

Woensdag
10-04-2019

Herkansingen SE3

Donderdag
11-04-2019

Leerlingbespreking klas 3
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PLAATS

