Bilthoven, 12 september 2016
Geachte ouders, verzorgers,
Start schooljaar
Het schooljaar is alweer in volle gang.
We hebben een rustige en
voorspoedige start beleefd, waarbij alle
leerlingen een kennismakingsdag
hebben gehad met hun klas en met hun
mentor.
De brugklassen hebben daarnaast het
gebouw en de gebruiken van onze
school leren kennen en zij hebben hun
MacBooks met groot enthousiasme in
gebruik genomen.
Activiteitenweek
Deze week is er een aangepast rooster in verband met de activiteitenweek. Naast een groot
aantal excursies en werkweken zoals Oxford, Barcelona, Lille, de Hartz, Xanten, Trier, Keulen
en Vlaanderen, zijn er voor alle klassen activiteiten in en buiten de school georganiseerd.
Waar mogelijk, vinden de lessen doorgang. We rekenen op een geslaagde week.
Thema avond ouderraad op 5 oktober
De leden van de ouderraad nodigen u graag van harte uit voor de jaarlijkse ouderavond op 5
oktober aanstaande.
Ouderavond HNL 5 oktober
Vernieuwbouwplannen HNL en ‘ICT in het onderwijs’
Tijdstip: 19.30 – 21.30 uur
Locatie: HNL, de Kuil
Op deze avond presenteert de directie de plannen voor de vernieuwbouw van HNL en deelt
zij met u haar visie op ICT en het gebruik van MacBooks in de klassen. De ouderraad heeft
een externe spreker uitgenodigd en enkele docenten laten middels workshops uit hun eigen
onderwijspraktijk zien hoe ze uw kind met behulp van ICT in de klas laten leren.

Na afloop –rond 21.30 uur– is er gelegenheid om onder het genot van een drankje vragen te
stellen aan de workshopleiders en met elkaar informatie uit te wisselen over alle
onderwerpen die de revue zijn gepasseerd.
Dus: reserveer 5 oktober alvast in uw agenda!
De uitnodiging met het definitieve programma ontvangt u binnenkort.
Centrum voor Jeugd en Gezin
Op verzoek van het Centrum voor Jeugd en Gezin voeg ik bij deze nieuwsbrief 2 flyers, één
over een training sociale vaardigheden en één over een oudertraining omgaan met pubers.
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Dick Frantzen
Rector/Bestuurder

