Hilversum, 13 juni 2018

Betreft: einde van het schooljaar

Beste ouders/verzorgers van leerlingen jaar 2,
Met deze brief wil ik u informeren over het einde van het schooljaar op het ATC. Volgende week is
de laatste volle lesweek en zoals u weet start op donderdag 21 juni de toetsweek (donderdag 21 t/m
donderdag 28 juni).
Op vrijdag 29 juni en maandag 2 juli volgen de leerlingen gewoon hun lessen (t/m 5e uur) en op
dinsdag 3 juli start de zomerschool. Alles wat de leerlingen moeten weten over de zomerschool,
staat in de brochure die als bijlage bij deze mail zit. De leerlingen hebben deze informatie via
magister ontvangen.
We sluiten de zomerschool af met een feestelijke slotdag op woensdag 11 juli. Ik hoop dat u deze
datum alvast in uw agenda wilt zetten. Op deze dag presenteren de leerlingen het eindresultaat van
de zomerschoolprojecten tussen 16.00 en 17.00 uur. Ze vinden het leuk om dit met u te delen!
Daarna is er een gezellige barbecue, georganiseerd door de oudervereniging, een uitnodiging
hiervoor volgt nog.
Dit jaar zijn er meerdere momenten geweest, waarop er contact is geweest tussen u en de mentoren
over de vorderingen van uw zoon of dochter op het ATC. Voor sommige leerlingen uit de havoafdeling nadert een eventueel afscheid van onze school omdat zij doorstromen naar de mavo. Ik
hoop dat er inmiddels contact is geweest tussen u en de eventuele nieuwe school, omdat alle
scholen in de omgeving op dit moment bezig zijn met planningen en indelingen voor het komend
schooljaar.
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Tot slot nog een aantal data betreffende de laatste weken van het schooljaar.
- Donderdag 12 juli – geen les (rapportvergaderingen klas 1 en 2)
- Vrijdag 13 juli – Poldersport klas 2
- Maandag 16 juli – geen les
- Dinsdag 17 juli – geen les
Tijdens deze dagen worden ook de schoolboeken ingeleverd. De leerlingen ontvangen via magister
het inleverrooster.
Woensdag 18 juli sluiten we het 2de schooljaar plenair en klassikaal af, ontvangen de leerlingen hun
rapport en start de zomervakantie!
Ik hoop dat uw eventuele vragen hiermee beantwoord zijn en als dat niet zo is, laat u het gerust
weten.
Hartelijke groet,
Rieks Dekker
Afdelingsmanager leerjaar 2
e-mail: r.dekker@atscholen.nl

