
 

  

 

Nieuwsbrief 7      maart 2018  

 

 

 

 

 

 

 

Looproute 

De ruimte achter de school is een aanvoerroute voor leveranciers. Ook moet deze 

ruimte ten aller tijde vrij blijven voor hulpdiensten. Daarom hebben we met alle 

scholen (CSG Kluiverboom, Werkman VMBO en Heyerdahl College) de afspraak dat 

leerlingen niet achter de school mogen komen. Wanneer leerlingen gebracht 

worden en vanaf de parkeerplaats lopen, dienen ze voor het gebouw langs te 

lopen. 

OPP gesprekken 

In april wordt u uitgenodigd voor het 2e OPP gesprek.  De ontwikkelingen van uw 

zoon/dochter zal met u worden besproken.  

 

Toiletten 

Het valt ons op dat de toiletten van de leerlingen regelmatig erg vies worden 

achtergelaten. Op school besteden we hier in de klassen aandacht aan. Wilt u dit 

thuis ook bespreken? 
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Winkel Heyerdahl College 

Om onze leerlingen echte praktijkervaring te geven, hebben we een tweedehands 

kledingwinkel in de school. Naast de mooiste kleding voor mannen en vrouwen, 

verkopen we ook kinderkleding, schoenen en accessoires. U kunt tevens terecht 

voor de reparatie van uw kleding, riemen of tassen.  

Openingstijden winkel: 

Maandag  8.45 – 10.45  uur                                                                                                           

Donderdag  9.15 – 14.30  uur                                                                                                                 

Vrijdag  11.00 – 12.30 uur 

Komt u ook een keertje op bezoek? U bent van harte welkom! 

 

Nieuws uit de medezeggenschapsraad  

OPROEP Vacature ouder 

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

mr.heyerdahlcollege@o2g2.nl  

 

BORIS 

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 praktijkverklaringen te laten 

halen op MBO niveau. 

Op woensdag 4 april hebben alle medewerkers een studiemiddag van BORIS. Dit 

betekent dat de lessen die dag voor alle leerlingen eindigen om 12.30 uur.  
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Belangrijke data 

2e Paasdag (leerlingen vrij) 2 april 2018 

Studiemiddag (leerlingen vrij) 4 april 2018 vanaf 12.30 uur 

Meivakantie    23 april tot en met 4 mei 2018 

Hemelvaart (leerlingen vrij) 10 en 11 mei 2018 

 

 


