Nieuwsbrief met informatie voor ouders, 16-07-2021
Diploma-uitreikingen
Eindelijk is het volgende week dan zover: dinsdag en woensdag
zijn onze diploma-uitreikingen. De uitnodigingen voor ouders en
leerlingen zijn verzonden. Het enige waar we nu nog op hopen is
goed weer!

Zelftests
Het advies vanuit het kabinet is om leerlingen elk 4 zelftests mee te geven:
Zelftesten in de zomer
Scholen voor het voortgezet onderwijs hebben de afgelopen weken het verzoek gekregen om
hun leerlingen en personeelsleden vóór de zomervakantie vier extra zelftesten mee naar huis te
geven. De oproep is om twee keer na terugkomst van (een eventuele) vakantie (in het binnenen buitenland) te testen én twee keer voor de eerste schooldag.
Bron: mail Ministerie d.d. 06-07-2021

De leerlingen krijgen bij het inleveren van de boeken 4 zelftests mee. Nogmaals:
het gebruik hiervan is een advies! Verdere informatie vindt u in de volgende
flyer:

https://www.lesopafstand.nl/app/uploads/Daaromtestik_MinOCW_FLYER_A5_FIN
AL2.pdf
De laatste Nieuwsbrief van dit
schooljaar
De zomervakantie komt eraan!
Team Emma wenst jullie en jullie
gezin een fijne en hopelijk gezonde
zomervakantie!

Activiteiten Jens in de zomervakantie
De jongerenwerkers van Jens hebben ons gevraagd jullie te wijzen op de
activiteiten die ze tijdens de zomervakantie organiseren:

Hey jij daar,
Nog heel even en dan is het alweer zomervakantie!
Zoals sommige van jullie wel weten staan wij iedere woensdag in de pauze klaar voor jullie.
Buitenom school zijn wij door het jaar heen te vinden in heel Heerlen, Landgraaf en Voerendaal
met ons divers aanbod van leuke en vette activiteiten, Zo ook komende zomervakantie zijn wij er
weer voor alle jeugd en jongeren in en omstreken Heerlen.
Voor ieder wat wils!
Chillen, voetbal, graffiti on a car, barbecueën, uitje, gamen…. noem maar op, bij ons kan

het!
4 weken lang, 4 dagen per week VETTE activiteiten! Check snel de flyer en- of
website Zomeractiviteiten – JENS (jenshelpt.nl) voor ons aanbod.
Vanaf volgende week kun jij je aanmelden, let op er zijn beperkte plekken beschikbaar dus wees er
snel bij!
JOIN US & BE THERE!
We hopen jullie snel te mogen ontmoeten in de zomervakantie bij één van onze activiteiten van
JenS jongerenwerk.
Up to date blijven over de laatste nieuwtjes van het zomerprogramma? Volg ons dan snel op
social media,
Facebook: Daisy Jens
Thijs Jens
Instagram: Daisy.jongerenwerk.jens
Thijs.jens
Ter info;
De aanvraag voor stichting leergeld is al mogelijk. Neem alvast contact met hen op voor de
aanvraag van een vergoeding (zomeractiviteiten JENS) van circa €45,Vragen, neem dan contact op met één van de jongerenwerkers van Hoensbroek.
Warme zomerse groetjes,
Jongerenwerk JENS

