Geachte ouder, verzorger, beste leerling,
Vandaag zijn de eindexamens begonnen, een spannende tijd voor onze examenklasleerlingen en hun
ouders.
Ook de leerlingen van de overige leerjaren zijn begonnen aan het laatste stuk van het schooljaar. Het
lijkt nog ver weg, maar het is zo weer zomervakantie.
Flexuren
Binnenkort krijgen alle leerlingen een enquête over de flexuren. We willen graag van hen weten hoe
ze de gemaakte aanpassingen ervaren.
Mede op basis van hun antwoorden gaan we verder met de inrichting van de uren voor volgend
schooljaar.
Regionale ouderavond 'Goed Gesprek' NIX18
Iedereen heeft wat aan een Goed Gesprek, zowel jong als oud. De puberteit is niet de makkelijkste
tijd voor jongeren, ook niet voor hun ouders. Jongeren zijn vooral bezig met hun eigen grenzen te
ontdekken.
Door het gesprek aan te gaan met je kind en regels te stellen, kun je voorkomen dat je zoon of
dochter begint met drinken en roken. Maar hoe doe je dat? Hoe om te gaan met het regels stellen bij
de aankomende examenfeestjes en festivals deze zomer?

Doe mee met de online ouderavond op dinsdagavond 7 juni om 20.00uur. Leer meer
over het puberbrein, het voeren van een Goed Gesprek en ervaringen van andere
ouders. Kijk op www.goedgespreknix18.nl en meld je aan!

Informatieavond ‘van havo naar mbo’

Op dinsdag 17 mei 2020 organiseert ROC Da Vinci College van 19.00 tot 20.00 uur speciaal voor
leerlingen en ouders de informatieavond ‘van havo naar mbo’. Wat is het mbo en wat zijn de
mogelijkheden?
Je ontmoet studenten die deze overstap ook gemaakt hebben. Na afloop van de presentatie kun je
kennis maken met de werelden van het mbo, vragen stellen en in gesprek gaan met een van onze
loopbaanadviseurs.
Voor meer informatie en aanmelden: https://www.davinci.nl/havo-mbo.
Nieuwe rage
De leerlingen hebben een nieuwe rage ontdekt: waterpistooltjes. Op het schoolplein hebben we hier
niet zoveel last van, maar leerlingen nemen ze ook mee de klas in. Dat is uitdrukkelijk niet de
bedoeling.
Devices en digiborden kunnen niet tegen water, boeken en andere papieren raken beschadigd en de
vloeren worden gevaarlijk glad.
Waterpistooltjes die in de school gebruikt worden, worden afgepakt en bij herhaling zullen we
maatregelen nemen. We gaan er vanuit dat het zover niet zal komen.
Schoolfeest
Op woensdag 25 mei wordt er een heel groot schoolfeest georganiseerd. Het feest vindt plaats van
20.00 - 0.00 uur op school. DJ Freddy Moreira komt optreden, er is een silent disco en er zijn
Photoboots. De wedstrijd FEYENOORD – AS ROMA wordt op een heel groot scherm uitgezonden.
Dresscode = NEON, maar je mag uiteraard ook in je Feyenoord pakkie komen feesten.
Een kaartje kost €3 (incl. 1 consumptie) en is vanaf 19 - 25 mei in de pauzes te koop (ingang theater).
Op het feest zelf kost een consumptie € 0,50.
We kijken er naar uit en zien jullie 25 mei.

Toetsweek
Op 16 juni start de laatste toetsweek van dit schooljaar. Uiterlijk 3 juni ontvangen alle leerlingen het
rooster met daarin ook de te leren lesstof, zodat zij ruim de tijd hebben om zich voor te bereiden.
Begin juni ontvangen alle leerlingen een overzicht voor de laatste weken van het schooljaar.
Wij wensen iedereen veel succes de komende periode.
Met vriendelijke groet,
A.K. van Doorn lic.MEd.
directeur
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Het Walburg College wil met aantrekkelijk en uitdagend kwaliteitsonderwijs in een veilig en open
leerklimaat met betrokken personeel, leerlingen en ouders, sturing geven aan een optimale
talentontwikkeling als voorbereiding op een vervolg in de moderne maatschappij.

