
 

                             Ouders Nr. 8       april 2019 
Hierbij ontvangt u de achtste oudernieuwsbrief van dit schooljaar. 

In deze nieuwsbrief treft u informatie aan over activiteiten die bij ons in de planning staan, maar leest u ook over 

de gebeurtenissen waar wij met trots op terugkijken. Daarnaast wordt u met deze maandelijkse brief 

geïnformeerd over de onderwijskundige en organisatorische ontwikkelingen op de TooropMavo. 

 

VOORUITBLIK KOMENDE MAAND(EN) 

 

 9 mei  : Start Centraal Examen klas 4 

 14 mei   : Afscheid John Oosterman 

 21 mei  : Diner met de examenkandidaten 

 27 mei – 7 juni : Rekentoets 2F (of 3F) voor leerlingen klas 3 en 4 

 29 mei  : Schoolfeest bij “De Vrienden Live” 

 30 en 31 mei : Hemelvaart 

 10 juni   : 2e Pinksterdag 

 11 – 14 juni : CKV-week klas 3  

 12 juni  : LMC-Cup-> voetbaltoernooi voor brugklassers in het Sparta Stadion “Het Kasteel” 
 

ONDERWIJS 

 

Toorop’s got Talent 2019 

 Het was weer een feestje dinsdagavond 16 april. Het blijft bijzonder om zoveel ‘eigen’ talent en lef op het 
podium te zien staan. Na 11 optredens in de voorronde gingen er uiteindelijk 5 naar de finale. Waar de één 
een prachtig optreden had in de voorronde, wist een ander opeens in de finale te verassen. Uiteindelijk kan 
er maar één winnaar zijn en dat was dit jaar: “Rebecca Boelen”. Terecht!! Leuk dat er ook een paar eerdere 
winnaars in het publiek zaten en er zat er zelfs één in de jury. 

Vragenuurtjes voorafgaande aan het CE 

 Om er voor te zorgen dat de leerlingen met vertrouwen aan elk examen kunnen beginnen, organiseren we 
net als vorig jaar een vragenuurtje voor elk vak. Deze zijn ingeroosterd vlak voor het betreffende CE en 
leerlingen kunnen daar hun laatste vragen stellen. De vragenuurtjes zijn niet verplicht, maar hebben wel een 
vaststaande aanvangstijd. (Het is dus geen inloopuurtje). De leerlingen hebben hiervan een overzicht 
ontvangen. Hopelijk maken ze er goed gebruik van. 

 

De eerste beelden uit de bus en uit Parijs  

 De examenkandidaten zijn 18 en 19 april naar Parijs gegaan om hun 
schoolloopbaan op de TooropMavo op een gezellige manier af te sluiten. 

 



 

 

 

 

 

Wat gebeurde er nog meer 

deze maand: 

 

 
Een Viking in de 

klas  --------- 

 

 

 

Kampioen in  

de voorronde. 

Op naar de                            

finale in A’dam 

           ------- 

 

 

 

Kipvleugels ontleden 

    

      

Een Ferrari teken in de buitenlucht en  

trots zijn op het resultaat. ------ 

ORGANISATIE  

 

Schoolfeest woensdag 29 mei 

 Woensdagavond 29 mei hebben wij ons tweede schoolfeest. Dit keer vindt het feest plaats bij ‘De Vrienden 
Live’ aan de Oude Haven. Het feest begint om 20:30 uur en is om 00:30 uur afgelopen. De volgende dag is 
het Hemelvaart en kunnen de leerlingen dus lekker uitslapen. Onze spelregels met betrekking tot het 
schoolfeest treft u half mei aan op onze website. 

 

Vakantieplanning 2019-2020 

 

 

Concept 

Vakantieregeling 

2019-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERSONEEL en leerlingen 

 

Personeel  

Hij heeft zijn leeftijd al gevierd, maar nu gaat hij ook zijn pensioen vieren. Meneer Oosterman, 
John voor onze leerlingen, neemt op 14 mei afscheid. Op een nog aan te geven tijd kunnen ‘zijn’ 
leerlingen hem de hand schudden, waarna wij als collega’s hem feestelijk zullen uitzwaaien. Met 
‘onze John’ verdwijnt een vast en vertrouwd gezicht van onze school. Hij is dan vele jaren voor 
velen leerlingen en collega’s een vertrouwd steunpunt geweest waar je terecht kon met vele 
problemen, variërend van een lekke band tot verband, van een paracetamol tot een knuffel. John, 
hartelijk dank namens alle leerlingen (en hun ouders) en je collega’s. 
 

Leerlingen 

 Deze keer gaan de complimenten naar alle deelnemers van Toorop’s got Talent. Niet alleen vanwege hun 
prachtige talenten die ze met ons wilden delen, maar ook voor de wijze waarop ze elkaar helpen en elkaar 
van tips voorzien. 

 

Martin van Zanten 

Start schooljaar ’19-‘20 maandag 2 september 2019 

Herfstvakantie zaterdag 19 oktober t/m zondag 27 oktober 2019 

Kerstvakantie zaterdag 21 december 2019 - zondag 5 januari 2020 

Voorjaarsvakantie zaterdag 22 februari - zondag 1 maart 2020 

Pasen maandag 13 april 2020 

Meivakantie + Koningsdag zaterdag 18 april - zondag 3 mei 2020 

Bevrijdingsdag dinsdag 5 mei 2020 

Hemelvaart donderdag 21 mei - zondag 24 mei 2020 

Pinsteren maandag 1 juni 2020 

Zomervakantie zaterdag 18 juli - zondag 30 augustus 2020 


