Extra nieuwsbrief

Tropenrooster 25, 26 en 27 juni 2019

Beste leerling, ouder(s), medewerker,
De weersvoorspellingen geven aan dat het de komende dagen zeer warm wordt met temperaturen
van ruim boven de dertig graden. Tot en met donderdag 27 juni staan voor alle leerlingen toetsen op
het programma. In verband met de hitte wordt het toetsschema voor de onderbouw aangepast
zodat de leerlingen in de koelere ochtenduren de toetsen kunnen maken.
Warmte tips:
-

Drink voldoende water gedurende de dag*
Draag dunne kleding
Beperk grote lichamelijke inspanningen in de middag
Zoek de schaduw op en ga niet lang in de zon staan
Zet op de koele momenten van de dag de ramen open voor frisse lucht
Let extra op mensen in je omgeving

*Alle leerlingen kunnen gedurende de toetsen een flesje met water gebruiken gedurende de toetsen.
De toetsen van de onderbouw staan op dit moment gepland vanaf het tweede lesuur (9.15 uur), het
eerste lesuur (8.30 uur tot 9.15 uur) is een studie-uur voor de leerlingen van leerjaar 1, 2 en 3. De
tweede toets staat gepland vanaf 10.20 uur tot 11.05 uur.
Vanaf dinsdag 25 juni tot en met donderdag 27 juni ziet de planning van de toetsen er voor de
onderbouw er als volgt uit**:
-

8.30 uur – 9.15 uur: eerste toets (in plaats van het studie-uur) Als er één toets op het
programma staat dan zal deze plaatsvinden van 8.30 uur tot 9.15 uur.
9.15 uur – 10.00 uur: tweede toets
8.30 uur - 9.25 uur: eerste toets voor leerlingen die gebruik maken van dyslexie faciliteiten
en/of Kurzweil
9.25 uur – 10.20 uur: tweede toets voor leerlingen die gebruik maken van dyslexie
faciliteiten en/of Kurzweil

**De toetsen blijven ongewijzigd
Het toetsschema voor de leerlingen van de bovenbouw is niet aangepast gezien er meerdere
clustertoetsen en schoolexamentoetsen gepland staan in de komende dagen. Wij bekijken tijdig of
lokalen waar het warm is gewisseld kunnen worden voor koelere lokalen. Let goed op berichten in
de schoolmail en Zermelo.
Vrijdag 28 juni staat de sportdag voor de leerlingen van leerjaar 1 op het programma. De
organisatoren zullen in de loop van deze week een besluit nemen over het doorgaan van de sportdag
op basis van de weersvoorspelling.
Wij wensen alle leerlingen heel veel succes toe met de toetsen en de docenten met de
toetscorrectie in de komende dagen.
Het kernteam

