Groen Licht
Nieuwsbrief van VMBO Kesteren voor leerlingen en ouders

Agenda

Groen Licht
Groen Licht is een informatieblad voor ouders en leerlingen van Helicon VMBO Kesteren. Dit is het Groen Licht van juli 2018. Het volgende Groen Licht zal medio september verschijnen. Eerdere edities van Groen Licht zijn ook op de website na te lezen.

Nalezen verstuurde brieven
Regelmatig versturen wij via de mail brieven naar ouders met informatie over bijvoorbeeld activiteiten. Deze brieven zijn ook terug te vinden op Mijn Helicon. U kunt onder
het kopje administratie de verzonden brieven terug vinden per jaarlaag. Zo kunt u hier
nu makkelijk alle informatie terugvinden over de laatste dagen van dit schooljaar en
over de start van het nieuwe schooljaar.
Geslaagd!
We zijn heel erg trots op onze vierde jaars! Veel leerlingen lukte het om in een keer
voor hun eindexamen te slagen. Een enkeling had nog een herkansing nodig. Na de
herkansingen hebben we 100% geslaagden op Entree, Basis en Gemengde leerweg. Helaas zijn 2 kaderleerlingen gezakt, de rest is ook geslaagd! Van harte iedereen en veel succes met jullie vervolgopleidingen!

Projectweek
De laatste projectweek van dit jaar is inmiddels afgerond. Klas 3 kader en gemengd
deden mee met het project The Real Game.
Klas 3 Basis en Entree is een weekje naar
Landal geweest, op werkkamp. Klas 2 liep
deze week de maatschappelijke stage. Klas
1 is de hele week bezig geweest met het
project Gezond eten en bewegen. Zij gingen
met dit mooie weer van start met een sportieve warming-up op het schoolplein!
Afscheid vertrekkend personeel en welkom nieuwe medewerkers
Een aantal collega’s heeft er voor gekozen om hun loopbaan ergens anders voort te
zetten. We nemen afscheid van: Dhr. Van der Craats, Dhr.Jonkheid, Mw, Dijkstra,
Mw. Mijts, Mw. Van den Berg, Mw. Gademan, Mw. Basarat. Gelukkig hebben we ook
alweer nieuwe collega’s die we kunnen verwelkomen: Mw. Dohle, Dhr. Krebbers, Mw.
Veltkamp, Dhr. Dijkhuizen.We wensen iedereen heel veel succes met deze nieuwe
uitdaging!
Bereikbaarheid
Tijdens de vakantie zijn wij telefonisch bereikbaar tot en met 19 juli en vanaf 27 augustus. Bij calamiteiten kunt u via mail contact opnemen met de mentor en/of teamleider.

Juli
10
10
11
12
13
13

Boeken inleveren
Rapportvergaderingen
Personeelsdag
Diploma uitreiking, klas 4
Rapport mee, klas 1,2,3
Start zomervakantie t/m 25
augustus

Augustus
28
30

Start introductie
Start lessen volgens rooster

September
3
7
10
10
10
24

Ouderavond klas 3 en 4
Start stage B, klas 4
Start VAS 0, klas 1
Start Snuffelstage, klas 2
Start Outdoorkamp, klas 3
Schoolfotograaf

