Mei – Juni - Juli - 2019
Belangrijke data:
Mei:










Woensdag 15 mei
Klas 1 en 2:Schoolreis naar de
Efteling
Klas 3, 4 en 5: Schoolreis
Moviepark Germany
Donderdag 23 mei
IOP-avond
Maandag 27 mei
Schmaeckelyck
ouder(s)/verzorger(s) Horeca
klas 4
Dinsdag 28 mei
I.O.P.-avond
Woensdag 29 mei
Studiemiddag: leerlingen vrij
na 11.55 uur, stages gaan
door
Schoolfeest van 19.00 uur tot
21.30 uur
Donderdag 30 mei
Hemelvaartsdag. Leerlingen
vrij
Vrijdag 31 mei
Leerlingen vrij

Juni:




Maandag 3 juni
Leerlingen vrij
Dinsdag 4 juni
IOP-avond
Woensdag 5 juni
IOP-avond







Maandag 10 juni
2e Pinksterdag: leerlingen vrij
Dinsdag 11 juni
MR-vergadering
Donderdag 13 juni
Studiemiddag: leerlingen vrij
na 11.55 uur, stages gaan
door
Dinsdag 18 juni
Schmaeckelijck Ouder(s)/
Verzorger(s) Horeca klassen 3

Juli:






Woensdag 10 juli
Leerlingen vrij. Nieuwe
leerlingen op bezoek
19.00 uur diploma-uitreiking in
Goudse Schouwburg.
15 t/m 17 juli
Laatste schoolweek met
diverse activiteiten. Dinsdag
16 juli inhaaldag opdrachten.
Meer info volgt nog.
18 juli
Start van de zomervakantie!

Het laatste semester

Rondhangen bij het station

We kijken terug een geslaagde
periode. Een periode vol met
activiteiten, zoals de werkweek voor
klas 1 en 2, de
wintersportactiviteiten (zoals
schaatsen, skiën) en snowboarden en
het Open Podium.

We blijven het herhalen! Helaas
hangen er nog steeds een aantal van
onze leerlingen, tot ver na lestijd,
rond bij het station. Dit kan tot
problemen leiden.

De meivakantie ligt vlak achter ons
maar we kijken alweer naar de
komende periode. 11 weken te gaan
en dan begint de zomervakantie!
Een laatste periode waarin de
leerling-besprekingen, de I.O.P.gesprekken, de diverse examens, de
diploma-uitreiking en de laatste
weekactiviteiten centraal staan.
Een drukke, leuke maar ook
spannende periode breekt aan!

Parkeren bij school
Komt u naar school met de auto?
Parkeer uw auto dan op het
parkeerterrein aan de kant van de
voetbalkooi. Dit parkeerterrein is te
bereiken vanaf de Winterdijk 4a. De
ingang bij de vogelkooi kan alleen
door bezoekers op de fiets gebruikt
worden want dit is ons oefenterrein.

Schoolreis
Op 15 mei is het dan zover. De hele
school gaat op schoolreis!
Klas 1 en 2: Efteling
Klas 3,4 en 5: Moviepark Germany.
We vieren met elkaar dat we weer
het predicaat excellente school
mochten ontvangen! De school
betaalt de schoolreis voor de
leerlingen.
U heeft een brief ontvangen met
informatie over de schoolreizen.

Wij willen u vragen om hierover met
uw zoon of dochter te praten.
Wij danken u voor uw medewerking.

MR-vergadering
Op dinsdag 11 juni staat een
vergadering van de MR gepland.
Deze vergadering is openbaar!

Ouderbijdrage

Uit onze administratie blijkt dat nog
niet alle ouder(s)/
verzorger(s) hun ouderbijdrage
hebben voldaan. Betreffende
ouder(s)/verzorger(s) ontvangen
binnenkort nog een keer een verzoek
tot betaling.

Nieuwsbrief ook via de mail
De nieuwsbrieven zullen deze
periode ook per mail gestuurd
worden. Heeft u geen mail met de
nieuwsbrief ontvangen?
Zou u dan zo vriendelijk willen zijn
het juiste mailadres door te geven
aan onze administratie.
(info@segmentgouda.nl)
Met ingang van schooljaar 20192020 versturen we de nieuwsbrieven
alleen nog maar via mail. De
nieuwsbrief wordt ook altijd op de
website geplaatst.
Op deze manier bent u altijd op de
hoogte en besparen we veel papier.

IOP-periode
Binnenkort start de tweede periode
van de IOP-gesprekken. Deze duurt
van maandag 20 mei en duurt tot
vrijdag 21 juni. De gesprekken
zullen plaatsvinden na schooltijd en
op enkele avonden. De data van
deze avonden zijn: donderdag 23
mei, dinsdag 28 mei, dinsdag 4
juni en woensdag 5 juni. U
ontvangt van de mentor een
uitnodiging voor het IOP-gesprek.

Restaurant Schmaeckelijck
voor klas 3 en 4
Op maandag 27 mei is ons
restaurant Schmaeckelijck geopend
voor de ouder(s)/verzorger(s) van de
horeca-leerlingen uit de klassen 4.
De leerlingen verzorgen een maaltijd
voor hun ouder(s)/verzorger(s)
Op dinsdag 18 juni verzorgen de
leerlingen van de horeca-lessen klas
3 een maaltijd voor hun
ouder(s)/verzorger(s) ter afsluiting
van hun sector.

Schoolfeest

Op woensdag 29 mei, vlak voor
Hemelvaartsdag, staat het laatste
schoolfeest gepland. We starten om
19.00 uur en het feest is dit keer
om 21.30 uur afgelopen.

Dagen vrij rond
Hemelvaartsdag

In de lange periode van de
meivakantie tot de grote vakantie is
er nog een korte break rondom
Hemelvaartsdag. De leerlingen zijn
vrij van donderdag 30 mei tot en
met maandag 3 juni. Op dinsdag
4 juni verwachten we de leerlingen
weer op school.

2e Pinksterdag vrij

Op maandag 10 juni, 2e
Pinksterdag, is de school dicht en
zijn de leerlingen vrij.

Studiemiddag

Op woensdag 29 mei en donderdag
13 juni is er een studiemiddag. De
lessen stoppen om 11.55 uur. De
stages gaan gewoon door.
Buitengym
In de meivakantie is er een prachtig
kunstgrasveld aangelegd in de
voetbalkooi!
Als het weer het toelaat zullen wij
met de lessen bewegings-onderwijs
regelmatig naar buiten gaan om te
sporten in de voetbalkooi, op het
kunstgras.
Het is belangrijk dat de leerlingen,
naast hun gewone gymkleding,
extra kleding meenemen om buiten
te kunnen sporten:





Buitensportschoenen! (dat
mogen ook de sneakers zijn
waarop uw zoon/dochter naar
school komt).
(Trainings)jack/ trui
Eventueel een lange
sportbroek

Freerun-clinic Sportheroes
Vanaf maandag 13 mei t/m
woensdag 29 mei zullen de
leerjaren 1 t/m 3 tijdens de
gymlessen twee clinics Freerunnen
krijgen. Deze Freerun-clinic wordt
georganiseerd vanuit Sportheroes.
Dat is een programma van stichting
Special Heroes om deelname aan én
kennismaken met sport te
stimuleren.
Alle betrokken klassen hebben
hierover een brief meegekregen naar
huis.

Diploma uitreiking
Op woensdag 10 juli staat de
diploma-uitreiking gepland in de
Goudse schouwburg.
We hebben veel schoolverlaters en dus
ook veel ouder(s)/verzorger(s)
broertjes, zusjes, opa’s en oma’s die zij
willen uitnodigen. Dit past niet in onze
school en dus zal de uitreiking in de
Goude Schouwburg zijn!
Onze diploma-uitreiking is een gala en
diploma-uitreiking inéén!
Leerlingen worden traditiegetrouw voor
de Goudse schouwburg met galakleding
in een prachtige auto of op een motor
of in een speciaal voertuig voorgereden.
De directeur van onze school zal de
leerlingen daar verwelkomen.
Als alle leerlingen zijn aangekomen met
de auto dan gaat het hele gezelschap
met alle mensen die zijn uitgenodigd
naar binnen.
Daar vindt de feestelijke diplomauitreiking van GsG Het Segment 2019
plaats.
Tijdens de examengesprekken op 2 en
4 juli zal er aan de examenkandidaten
gevraagd worden hoeveel mensen er op
de diploma-uitreiking verwacht worden.
Aan het eind van het examengesprek
zullen de juiste hoeveelheden kaarten
aan de examenkandidaten gegeven
worden.
Let op: Zonder kaart is het helaas niet
mogelijk om de schouwburg binnen te
gaan.

Laatste week activiteiten
Het programma van de laatste
schoolweek krijgt u in de week ervoor.

