stages gaan gewoon door. De
voorjaarsvakantie start! De
lessen starten weer op
maandag 4 maart.

JAN – FEB - 2019
Beste ouder(s)/verzorger(s), via
deze weg willen wij u namens het
hele team nog een heel gelukkig
nieuwjaar toewensen!

Maart:

Belangrijke data:



Januari:






Zaterdag 12 januari
Open ochtend nieuwe
leerlingen en hun ouder(s)/
verzorger(s)
Woensdag 23 januari
Studiemiddag: leerlingen vrij
na 11.55 uur, stages gaan
door
Woensdag 30 januari:
Ingelaste studiedag: leerlingen
vrij, stages gaan door

Februari:










Maandag 4 februari
Klassen 1 schaatsen
Donderdag 7 februari
Open-avond nieuwe leerlingen
en hun ouder(s)/verzorger(s)
Maandag 11 februari
studiedag: leerlingen vrij,
stages gaan door
Woensdag 13 februari
Cultuurdag voor de
onderbouw, ’s avonds
voorstelling voor
ouder(s)/verzorger(s)
Donderdag 21 februari
Schoolfeest
Vrijdag 22 februari
Leerlingen vrij na 11.55 uur





Dinsdag 5 maart
Open-avond nieuwe leerlingen
en hun ouder(s)/verzorger(s)
Woensdag 20 maart
Studiemiddag: leerlingen vrij
na 11.55 uur, stages gaan
door
Donderdag 28 maart
informatieavond leerlingen en
ouder(s)/verzorger(s) klas 3
en 4

Opbrengst kerstmarkt
Het jaar 2018 hebben we afgesloten
met de kerstmarkt. Het goede doel
waarvoor we geld op hebben gehaald
is Stichting Edukans.
Totaal is het bedrag van €2685,40
opgehaald! Iedereen die een bijdrage
heeft geleverd: bedankt!

Rondhangen bij het station
Helaas hangen er nog steeds een
paar van onze leerlingen, tot ver na
lestijd, rond bij het station. Er zijn
helaas in een aantal gevallen
problemen ontstaan met andere
jongeren.
Wij willen u vragen om hierover met
uw zoon of dochter te praten.
Wij danken u voor uw medewerking.

Info-avond nieuwe leerlingen
en hun ouder(s)/ verzorger(s)

Restaurant Schmaeckelijck
WEP-stages

De informatieochtend staat gepland
op zaterdagmorgen 12 januari
van 10.00 uur tot 12.00 uur.

Op 4 februari is ons restaurant
Schmaeckelijck geopend voor alle
vrijwilligers en voor de bedrijven die
een rol spelen in de WEP-stages.
WEP-stages zijn stages die in
groepsverband plaats vindt onder
begeleiding van een vrijwilliger.

Op donderdagavond 7 februari
staat de tweede informatieavond
voor ouder(s)/verzorger(s) en
nieuwe leerlingen op het programma.
Geef dit vooral door aan
geïnteresseerden! Zeker aan die
mensen die hun zoon of dochter
willen aanmelden voor schooljaar
2020-2021 en 2021-2022
Meer informatie kunt u vinden op
www.segmentgouda.nl

MR-vergadering
Op dinsdag 15 januari staat de
jaarvergadering van de MR gepland.
Deze wordt verschoven naar
donderdag 21 maart.
De vergadering is openbaar.

Einde carrousel periode
klassen 3
Op vrijdag 18 januari eindigt de
eerste carrouselperiode voor de
leerlingen uit de klassen 3. Dat
betekent dat we dan op de helft van
het schooljaar zitten.

De leerlingen uit de klassen 3 van de
sector Horeca en Voeding verzorgen
deze avond. Alles zal onder leiding
staan van ons horecateam.

Darttoernooi 2019
Vanaf 14 januari zal ons jaarlijkse
darttoernooi weer plaatsvinden;
inmiddels een traditie op onze
school.
Leerlingen en leerkrachten kunnen
meedoen aan dit toernooi tijdens de
middagpauzes. Vorig jaar waren er
ruim 130 deelnemers!
Opgeven kan in de week van 7 t/m
11 januari en we spelen een spel
waarbij het geluk ook een rol speelt
(killer-darts). Daardoor kan iedereen
meedoen.
Ook dit jaar hopen we natuurlijk
weer op veel deelnemers!

Wintersportdagen 2019

Vanaf 21 januari volgen zij
praktijklessen in het tweede vak dat
ze gekozen hebben.

Ook dit jaar hebben de leerlingen de
mogelijkheid zich op te geven voor
een wintersport activiteit. Deze
activiteiten worden betaald door de
school.

De leerlingen van de klassen 3 die
Horeca en Voeding hebben gevolgd
verzorgen op dinsdag 15 januari
een diner voor hun
ouder(s)/verzorger(s).

Klas 1: schaatsen op de ijsbaan in
Rotterdam. Deze dag vindt plaats op
maandagmiddag 4 februari.

Uitslag predicaat Excellente
school

Op maandag 21 januari horen wij
of wij wederom het predicaat
excellente school mogen ontvangen.

Klas 2: SnowWorld in Zoetermeer.
Keuze uit: skiën of snowboarden.
Klas 3, 4, 5: hebben de keuze uit:
schaatsen, skiën, snowboarden,
klimmen of mountainbiken.

De activiteiten van de klassen 2 t/m
5 vinden plaats ná de
voorjaarsvakantie. Wel ontvangt u in
januari een brief waarop u aan kunt
geven of uw zoon/dochter wel of niet
meegaat en welke activiteit hij/zij
kiest.

Cultuurdag + voorstelling voor
ouders klas 1 en 2
Op woensdag 13 februari hebben
de klassen 1 en 2 cultuurdag. Onder
leiding van theaterdocenten zullen de
klassen een theaterstuk voorbereiden
in één dag! De leerlingen worden die
dag om 14.00 uur op school
verwacht. Voor avondeten wordt
gezorgd.
Tussen 18.10 en 18.30 kunnen de
ouder(s)/ verzorger(s) binnenlopen
en een plekje zoeken in de aula. Van
18.30-19.30 zal het theaterstuk
gespeeld worden!

Schoolfeest
Op donderdag 21 februari is er
weer een schoolfeest. Het feest zal
zijn van 19.00-22.00 uur. Het is
alleen voor leerlingen van onze
school.
De leerlingen van de klassen 1,2 en
3 die naar het feest komen zijn die
dag om 14.05 uur uit.

Start voorjaarsvakantie
Op vrijdag 22 februari begint om
11.55 uur de voorjaarsvakantie voor
onze leerlingen die deze dag les
hebben. De stages gaan in de
middag gewoon door. Dan begint ook
de vakantie voor die leerlingen!
Op maandag 4 maart beginnen de
lessen weer volgens rooster.

Voorlichting brancheopleidingen klas 3 en 4
Op donderdag 28 maart staat er
een belangrijke avond op het
programma voor ouder(s)/
verzorger(s) en leerlingen uit de
klassen 3 en 4. Op deze avond wordt
er voorlichting gegeven over het
aanbod van de brancheopleidingen.
Voor de meivakantie dient er
gekozen te zijn voor de te volgen
brancheopleidingen in het nieuwe
schooljaar.
U krijgt informatie over:
-

Sectoren
Branche-opleidingen
Examenkosten
Eisen en voorwaarden
Het keuzeformulier waarop
sector en keuzeopleidingen
ingevuld moeten worden. Let
op: dit moet voor de
meivakantie!

Wilt u dit vast in uw agenda
noteren?

