
 

  

 

Nieuwsbrief 3       november 2018  

Gezonde en veilige school 

Het Heyerdahl College heeft als doel een gezonde en veilige school te zijn. De school vindt 

het belangrijk om een gezonde leefstijl te stimuleren. Zo staan er elk schooljaar sportieve 

activiteiten op de agenda. En kunnen leerlingen een paar keer per week tegen een kleine 

vergoeding gezonde broodjes, drinken of snacks kopen. De school heeft bewust geen 

snoepautomaat in de kantine. En energydrankjes zijn op school  verboden. 

Vuurwerk 

Het in het bezit hebben of het afsteken van vuurwerk is verboden. De site van de 

rijksoverheid zegt het volgende hierover: ´ Vuurwerk mag alleen worden afgestoken tussen 

vuurwerk afsteekt buiten deze tijden. En het Wanneer 

een leerling in het bezit is van vuurwerk of het afsteekt, worden de ouders/verzorgers 

gebeld, de leerling naar huis gestuurd en de politie en bureau Halt worden ingeschakeld.   

OPP gesprekken 

De komende weken worden de ouders/verzorgers samen met de leerling uitgenodigd voor 

een OPP gesprek. Tijdens deze gesprekken bespreekt de mentor de voortgang van uw 

zoon/dochter. De mentor zal u hiervoor uitnodigen. 
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Nieuwe website 

Met trots kunnen we melden dat maandag 3 december de nieuwe website van het 

Heyerdahl College is gelanceerd. Met het verbeteren van de website hopen we u nog beter 

te kunnen informeren.  Het adres van de website blijft hetzelfde. 

Kerstmarkt: Fairy Merry Christmas 

Vrijdag 21 december van 13.00 uur tot 14.30 uur wordt dit jaar de kerstmarkt Fairy Merry 

Christmas gehouden. Tijdens deze kerstmarkt zullen leerlingen een modeshow organiseren 

en worden er werkstukjes en allerlei zelfgemaakte lekkernijen verkocht. Ook is onze winkel 

geopend. U bent van harte welkom! De opbrengst van de kerstmarkt zal naar de 

Voedselbank gaan.   

Stagiaires 

Dit schooljaar wordt ons team versterkt door verschillende stagiaires. Mevr. Dijkema loopt 

stage bij Dienstverlening en Zorg. En dhr. van Son en dhr. Gunnink lopen stage bij Sport en 

Bewegen. 

Mevrouw van der Veen 

Mevrouw van der Veen zal i.v.m. een operatie tot en met de kerstvakantie afwezig zijn.  

Dhr. Kauw neemt tijdelijk haar mentortaken over en zal aanspreekpunt zijn voor klas 1B. Wij 

wensen mevrouw van der Veen veel sterkte en beterschap toe! 

Belangrijke datum 

Vrijdag 21 december 2018 van 13.00  14.30 uur. Kerstmarkt: Fairy Merry Christmas  
 

In de agenda, op de website www.heyerdahlcollege.nl, kunt u nog meer belangrijke data vinden. 

http://www.heyerdahlcollege.nl/

