
 

  

 

Nieuwsbrief 3      november 2017  

 

Rooster 

Zoals u heeft kunnen lezen in de mail die naar alle ouders is uitgegaan, zal er vanaf 

aanstaande maandag 4 december 2017 een noodrooster ingaan. Momenteel kampt het 

Heyerdahl College met het vinden van goede docenten voor onze leerlingen. Dit is helaas 

een landelijk probleem die we niet per direct kunnen oplossen. U kunt er van op aan dat we 

er alles aan doen om dit op te lossen. Het rooster zal vandaag naar u worden verstuurd per 

mail en kunt u vinden op de website. 

 

Momenteel vinden er gesprekken plaats met kandidaten zodat we hopelijk na de 

kerstvakantie weer volledig kunnen starten. We willen als school natuurlijk de beste 

medewerkers op de beste plek hebben, dit om uw kind het onderwijs te geven waar het 

recht op heeft. Mogelijk vinden hierdoor veranderingen in het rooster plaats en kunnen er 

verschuivingen plaatsvinden waardoor er wisselingen in het mentoraat zijn. Wisselingen 

zullen tijdig met u gecommuniceerd worden door de huidige mentor. Mocht u hierover 

vragen hebben ben ik altijd bereid om deze te beantwoorden. Zodra er meer duidelijkheid is 

zal ik dit met u communiceren. 

 

Sylvana Oldenburger  Teamleider Heyerdahl College 
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Stages 

De stagebegeleiders van klas 3 tot en met 6 zijn nog steeds hard aan het werk om voor alle 

leerlingen een passende stageplaats te vinden. Dit is van verschillende factoren afhankelijk 

zoals bijvoorbeeld de sector, mogelijkheid van begeleiding enz. Wij doen ons uiterste best 

om dit zo snel mogelijk voor elkaar te krijgen. Daarnaast willen wij u als ouders vragen om 

met ons mee te denken en te zoeken. Mocht u een passende stageplaats weten voor uw 

zoon/dochter neemt u dan contact op met de mentor. Voor de leerlingen die nog geen 

stageplaats hebben is een passend rooster gemaakt. Dit rooster wordt door de mentor met 

uw zoon/dochter besproken.  

 

Medewerkers 

Morgen nemen we afscheid van mevrouw Bloemen-Veenstra. Mevrouw Bloemen-Veenstra 

heeft een andere uitdaging aangenomen dichterbij haar woonplaats. Wij wensen haar veel 

succes en vooral plezier. Door het vertrek van mevrouw Bloemen-Veenstra mogen we een 

nieuwe collega verwelkomen; mevrouw Swaluw. Zij zal de taken van mevrouw Bloemen-

Veenstra overnemen na de kerstvakantie. Helaas kan zij niet eerder starten door 

verplichtingen bij haar huidige werkgever. Mevrouw Swaluw zal al wel een aantal dinsdagen 

lessen overnemen tot aan de kerstvakantie. Hier zijn we erg blij mee. We wensen mevrouw 

Swaluw heel veel succes en vooral veel plezier op het Heyerdahl College   

Mevrouw de Jager is 29 november 2017 bevallen van een prachtige dochter: Nika! Van harte 

gefeliciteerd namens ons allen! Geniet van deze bijzondere periode!  

 

Feestelijke opening winkel 

Woensdag 15 november is onze eigen inbrengwinkel feestelijk geopend door mevrouw 

Waslander (namens de buurtbewoners) en Kifourk George (namens de leerlingen van het 

Heyerdahl College). Er is zelfs een radio interview geweest door RTV Noord. We zijn erg 

trots op onze winkel en onze leerlingen hopen u dan ook te mogen verwelkomen!  

Mevrouw Streuper en mevrouw de Jonge willen we even extra in het zonnetje zetten: zij 

hebben, samen met de leerlingen, ervoor gezorgd dat de winkel er prachtig uitziet! 

 

Openingstijden winkel: 



 

  

 

Maandag  8.45  10.45                                                                                                               

Donderdag  9.15  14.30                                                                                                                   

Vrijdag  11.00  12.30 

 

Nieuws uit de medezeggenschapsraad  

OPROEP Vacature ouder 

Tijdens de afgelopen ouderavond is er gevraagd of u interesse heeft om mee te denken als  

nieuw lid voor de oudergeleding binnen de medezeggenschapsraad (MR). Graag willen wij 

alle ouders nogmaals in de gelegenheid stellen om te reageren. Als MR kijken en denken wij 

mee over de kwaliteit van het onderwijs, communicatie, veiligheid, financiën en meer zaken. 

Wij vergaderen gemiddeld 6 keer per schooljaar.                                                                                                                                          

Hebt u interesse of vragen dan kunt u een email te sturen naar: 

mr.heyerdahlcollege@o2g2.nl  

 

Sinterklaas 

Dinsdag 5 december wordt er van 11.00 tot 12.30 in de klassen Sinterklaas gevierd. Om 13.00 

gaan we gezamenlijk film kijken, na de film zijn de leerlingen vrij. Dit zal rond 14.00 zijn, 

afhankelijk van de duur van de film. 

 

Kerstmarkt 

Donderdag 21 december van 16.00 tot 17.30 uur organiseren de leerlingen de kerstmarkt: 

Winterwonderland! Tijdens deze kerstmarkt zullen leerlingen een modeshow organiseren en 

worden er werkstukjes en allerlei zelfgemaakte lekkernijen verkocht. DJ Thomas zal zorgen 

voor een geweldige kerstsfeer. U bent van harte welkom! 

 

Schoolfeest 

Donderdag 21 december van 19.30 tot 22.30 uur is het eindelijk weer zover: ons jaarlijkse 

schoolfeest voor alle leerlingen van het Heyerdahl College. We sluiten 2017 met een 

geweldig feest af onder leiding van DJ Thomas! We hopen dat alle leerlingen aanwezig 

kunnen zijn! 

 

Kerstafsluiting 
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Vrijdag 22 december van 10:30 uur tot 13:15 uur is de laatste dag voor de kerstvakantie.  

Om deze dag in kerstsfeer af te sluiten hebben de leerlingen een eigen activiteit gekozen. 

Ze kunnen bijvoorbeeld kiezen uit dansen, bowlen of voetballen. Leerlingen die op vrijdag 

stage hebben, kunnen bij hun mentor aangeven of ze naar school of stage gaan. Na de 

activiteit is er een kerstlunch in de mentorklas. 

 

BORIS 

Woensdag 13 december heeft het team van het Heyerdahl College een BORIS studiedag. 

Zoals u weet willen we als school onze leerlingen de beste kansen bieden op de 

arbeidsmarkt, door het inzetten van BORIS kunnen we dit realiseren. Het biedt ons de kans 

om onze leerlingen praktische, branchegerichte deelcertificaten te laten halen vanuit het 

MBO. U zult door middel van een georganiseerde ouderavond hierover verder worden 

ingelicht. 

 

Website 

Onze website is volop in ontwikkeling. Inmiddels is de agenda voor de rest van het 

schooljaar gevuld en wordt deze dagelijks aangepast. Houdt u dus onze website in de gaten 

voor actuele informatie. 

 

Belangrijke data 

Sinterklaasviering   dinsdag 5 december, leerlingen zijn rond 14.00 vrij 

Studiedag medewerkers  woensdag 13 december, leerlingen vrij 

Kerstmarkt     donderdag 21 december 15.30 -17.30 uur 

Schoolfeest     donderdag 21 december 19.30  22.30 uur 

Kerstafsluiting    vrijdag 22 december van 10:30 uur tot 13:15 uur 

Kerstvakantie    23 december 2017 tot en met 7 januari 2018 


