MAVO, KBL en BBL
Aan: Ouders/verzorgers/3 jaars leerlingen TL
e

Heerlen, april 2019
Geachte heer, mevrouw, beste leerling,
Via dit schrijven informeren wij u o.a. over het verdere verloop van het lopende schooljaar en
het begin van komend schooljaar.
17-18-19 april
20 april t/m 5 mei
6 t/m 10 mei
30-31 mei
21 juni
24 t/m 28 juni
1 juli
4 juli:
8 juli t/m 18 augustus:
15 augustus of 16 augustus

Projectdagen klas 3
Meivakantie
Snuffelstage
Hemelvaart
Cavemanrun
Toetsweek
Boeken inleveren: 10.30
Rapportuitreiking: 10.30
Vakantie
Ophalen boeken in de hal van de locatie Emma
bovenbouw. U krijgt hierover bij het rapport nog een
brief.

De projectdagen:
Tijdens deze dagen zullen de leerlingen de volgende opdrachten moeten doen c.q. workshops
moeten bijwonen:
- Voorlichting NS “Luisteris”
- Culturele wandeling
- Traffic informers
- Bedrijvenbezoek ( in het kader van LOB )
Indeling: zie site
Snuffelstage:
Op het Emmacollege is de snuffelstage voor de derdejaars leerlingen een verplicht onderdeel
van het opleidingsprogramma. De stageopzet is zodanig dat onze derdejaars op stage gaan van
6 tot en met 10 mei. Tijdens de stagedagen hebben de leerlingen geen school en draaien dus
hele werkdagen mee in het bedrijf of de instelling.
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Cavemanrun:
Met het Emmacollege doen we op 22 juni 2019 mee aan de scholieren editie in Valkenburg.
De run is een verkorte (en iets vereenvoudigde) versie van de volwassen editie.
Om u een idee te geven wat de Cavemanrun inhoudt:
https://www.youtube.com/watch?v=2TsazI4iuL0
De toetsen:
In het proefwerkrooster ( zie Magister en de site ) kan de leerling aflezen, wanneer hij/zij welke
toets heeft , in welk lokaal de toets wordt afgenomen en wat de leerstof is. U ziet wanneer uw
kind op school is en wanneer u hem/haar weer thuis kunt verwachten.
Het inleveren van de boeken:
- De leerlingen dienen te zorgen dat de sticker in de huurboeken is ingevuld, de kaft is
verwijderd zonder beschadiging en dat eventuele potloodstrepen zijn uitgegumd. De
boeken worden gecontroleerd op beschadigingen (boete contant te voldoen).
- Leerlingen waarvan de boeken niet tijdig worden ingeleverd, ontvangen een rekening
voor de niet ingeleverde boeken van het boekenfonds.
- Bij het inleveren van de boeken op een andere dag wordt €5,- administratiekosten
berekend.
Lockersleutel niet inleveren deze is nog nodig in klas 4. Dus goed bewaren!!!!

Mochten er nog vragen zijn, neemt u dan contact op met de teamleider.
Met vriendelijke groet,

R. Stroucken, locatiedirecteur
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