Algemeen
door Henk Lammerts, vestigingsdirecteur

Geachte ouder(s)/verzorger(s),
In de vorige nieuwsbrief berichtte ik u dat er onrust in
de school heerste. Het doet mij genoegen u te melden
dat de rust is wedergekeerd. Wij zien de leerlingen in
harmonie samen leren en leven binnen onze school en
dat doet ons goed. Ook het verbod op energy drinks zal
hieraan bijdragen. Wij zien dat na elke pauze de onrust
onder leerlingen toeneemt. Zoals reeds gemeld is dit
voor een deel te wijten aan het nuttigen van deze drankjes.
Ik spreek de verwachting uit dat dit verbod onze leerlingen zal helpen. Een betere concentratie, minder
snel geprikkeld raken en meer rust.
Onze leerlingen klas 4 zijn de afgelopen twee weken op stage geweest. Ook ik heb mogen ervaren middels
de stagebezoeken hoe onze leerlingen zich van hun beste kant laten zien. Prachtig om te ervaren dat zij
als waardevolle krachten worden beschouwd.
Januari stond in het teken van de Open Dagen en de Doe-middagen. Enthousiaste kinderen met hun
ouders/verzorgers bezochten onze school. De eerste aanmeldingen zijn binnen en wij hopen op een mooi
aantal om volgend jaar mee te kunnen starten.
De projectgroep "Onderwijs op Maat" buigt zich over het bedenken van een nieuw onderwijsconcept voor
de nieuwe leerlingen bij de start van schooljaar 2018-2019. Wij willen beter aansluiten bij de basisschool
en zullen dit concept voortzetten in onze school. Ik kan u nog niet exact meedelen hoe dit eruit gaat zien,
maar wij zullen een verlengde worden van de basisschool waarin leerlingen vaker in hun lokaal les krijgen
en de docent zich zal verplaatsen. Zodra het concept gereed is, zal ik u hierover berichten.
Rest mij u een fijne vakantie te wensen en ik zie graag eenieder in gezondheid weer op 5 maart a.s.

Open Dagen
door Jacqueline Tromp, docent i.o.

Op woensdag 24 en donderdag 25 januari hadden
wij onze deuren geopend voor belangstellende
leerlingen die volgend schooljaar bij ons het
onderwijs willen gaan volgen. Op beide dagen werd
de school bezocht door enthousiaste kinderen met
hun ouder(s)/verzorger(s). De bezoekers werden
door onze eigen leerlingen ontvangen met allerlei
zelfgemaakte hapjes en in de lokalen was de
mogelijkheid om zelf aan het knutselen of bakken
te gaan. De kinderen konden bij verschillende
lokalen stempels halen en bij het inleveren van de
stempelkaart kregen ze een goodybag mee naar
huis. Wij kijken terug op twee mooie Open Dagen.

Profielkeuzecarrousel
door Jacqueline Tromp, docent i.o.

Dinsdag 13 februari jl. hebben de leerlingen van klas 2 een
voorlichting gekregen over de profielen die ze kunnen gaan
kiezen in klas 3: Z&W (Zorg & Welzijn), PIE (Produceren,
Installeren en Energie) of M&T (Mobiliteit & Transport). Ook
hebben ze tijdens deze carrousel kunnen ervaren hoe een les
van elk profiel eruit ziet. Ouders zullen tijdens de ouderavond
op 8 maart a.s. worden geïnformeerd over de profielkeuzes.

Valentijn
door Rick van der Veen, docent

Een dagje later dan gepland, maar eindelijk was het zover: Valentijnsdag. De meest romantische dag van
het jaar wordt tenslotte ook op de CSG Kluiverboom gevierd. Deze donderdag 15 februari stond in het
teken van liefde en dit hebben de leerlingen geweten: Er werd een High Tea georganiseerd met heerlijke
hapjes en een goed glas thee.
Daarnaast is het natuurlijk een dag dat leerlingen iets liefs horen van elkaar.
Elke leerling heeft een persoonlijk kaartje gekregen met daarop positieve
eigenschappen. Ontzettend leuk om van zowel docenten als leerlingen te
horen wat ze van je vinden.
Tot slot hadden we ook nog een leuke activiteit voor elke klas: De mystery
guest. Leerlingen moesten raden wie deze mysterieuze medewerker was.
Uiteindelijk wist klas 2A het als snelste te raden. Ze hadden maar 20
seconden nodig om erachter te komen dat mevrouw Visser de mystery guest
was. Al met al een zeer geslaagde dag!

Stage klas 4
door Gina Drevel, docent

Afgelopen weken, van 12 t/m 23 februari, zijn de 4e klassers op stage
geweest. Even niet naar school, maar nu naar een kinderdagverblijf,
winkel of garage. Een leerzame tijd, en ook wel spannend!
Leerzaam v.w.b. de werkzaamheden en het samenwerken met anderen
binnen een team.
Spannend, omdat het toch heel anders is dan de vertrouwde
schoolomgeving.
De stageperiode is ook
bedoeld om de leerling te ondersteunen bij het maken van
een keuze voor een vervolgopleiding op het mbo. Op deze
manier komt een leerling er wellicht achter wat bij hem/haar
past. Van de stageperiode maken de leerlingen een verslag.
Zowel voor de stage, alsook voor het verslag geldt, dat het
met een voldoende moet zijn beoordeeld. Dit is een
voorwaarde om deel te nemen aan het examen in april/mei
a.s.

Aanmelding mbo
door Marten Scheenstra, decaan

Zoals bekend moet de aanmelding voor het mbo voor 1 april a.s. geregeld zijn. Op dit moment hebben
31 van de 55 leerlingen zich inmiddels aangemeld. Hopelijk gaan de leerlingen die zich nog niet
aangemeld hebben dit in de komende vakantie doen.
Ook is het mogelijk om een dag/ochtend mee te lopen met het mbo van zijn/haar keuze, zie hiervoor
www.bezoekmbo.nl. Zijn er nog grote vragen, dan kunt u altijd met mij contact opnemen via scm@csg.nl.

Examen
door Marten Scheenstra, examensecretaris

Het examen staat (nog wel onder voorbehoud) gepland op de volgende dagen:
26/28/30 maart of 4 april:
27 maart:
Tussen 9 en 20 april:

mondeling examen Nederlands
mondeling examen Engels
praktijkexamen D&P

Het CE-examen zal er als volgt uit zien:
Dinsdag 8 mei:
wiskunde voor basis- en kaderleerlingen
Woensdag 9 mei:
Engels voor de basisleerlingen en Nederlands voor de kaderleerlingen
Maandag 14 mei:
economie voor alle leerlingen
Dinsdag 15 mei:
Nederlands voor de basisleerlingen en Engels voor de kaderleerlingen
Woensdag 16 mei:
biologie voor basis- en kader leerlingen
Donderdag 17 mei:
biologie TL-examen
De officiële uitslag van het examen is op woensdag 13 juni 2018.
Begin maart, zodra het schema van het D&P examen gemaakt is, krijgen de leerlingen het examenboekje
mee met daarin de exacte tijden van de examens. Indien u nog vragen heeft, dan kunt u met mij contact
opnemen via scm@csg.nl.

Jaarplanning
Hieronder ziet u de activiteiten tot de meivakantie:
woensdag 7 maart 2018:
donderdag 8 maart 2018:
vrijdag 16 maart 2018:
maandag 19 maart 2018:
vrijdag 23 maart 2018:
donderdag 29 maart 2018:
vrijdag 30 maart 2018:
maandag 2 april 2018:
dinsdag 3 april 2018:
donderdag 5 april 2018:
maandag 9 april 2018:
dinsdag 10 april 2018:
woensdag 11 april 2018:
maandag 16 april 2018:
woensdag 18 april 2018:
donderdag 19 april 2018:
vrijdag 20 april 2018:

studiedag Lesson Study
ouderavond keuzevaken/profielvakken klas 2
SE-cijfers klas 4 inleveren (praktijkvakken)
vertraagde week
cijfers inleveren voor 12.00 uur
rapportbespreking klas 1,2 ,3
GOEDE VRIJDAG
2E PAASDAG
rapporten uitdelen
mentorspreekavond klas 4 / ouderspreekavond klas 1, 2 en 3
STAGE klas 3 t/m 20 april
start Cito-vo toets 1
meegeven SE-lijsten klas 4
STAGE klas 3
ouderpanelbijeenkomst 3
studiemiddag Autisme belevingscircuit
LSD

Volg ons op Facebook
Wilt u, voordat u de nieuwsbrief van ons krijgt, al eerder op de hoogte zijn van onze activiteiten, volg ons
dan op Facebook: CSG Kluiverboom.

Voorjaarstvakantie
We hebben vakantie tot maandag 5 maart 2018.
Met vriendelijke groet,
mede namens het team,

Henk Lammerts
vestigingsdirecteur

De volgende nieuwsbrief verschijnt in de week voor de meivakantie.
Heeft u naar aanleiding van deze nieuwsbrief vragen en/of opmerkingen, stuur uw bericht
naar: info@csgkluiverboom.nl

