
 
 

 
 

 

 

 

Aan: de ouder(s) / verzorger(s) van alle leerlingen op locatie Putten 

 

Putten, 6 maart 2018 

 

Betreft: Activiteitenweek 2:     12 t/m 16 maart 2018 

  Biddag voor gewas en arbeid:   14 maart 2018 

  Rapportenbespreking / nascholing:  19 & 20 maart 2018 

 

Geachte heer / mevrouw, 

Binnenkort is de 2e activiteitenweek van dit schooljaar voor alle leerjaren van onze locatie. 

Uw zoon / dochter neemt deel aan klassikale activiteiten en heeft daarnaast reguliere lessen. 

Het rooster van deze week is afwijkend van het reguliere rooster. Wilt u hier vooraf met uw 

zoon / dochter naar kijken? Hartelijk dank hiervoor. 

Magister 

U kunt via uw ouderaccount inloggen in Magister om te kijken naar de bijzondere activiteiten 

die plaats zullen vinden. Lukt het u niet om in te loggen, dan kunt u de gegevens zelf 

opvragen door te klikken op ‘wachtwoord vergeten’ (rechts onderin) in het beginscherm van 

Magister.  Mocht dit niet lukken, stuurt u dan een mail naar het volgende mailadres: 

adm@groevenbeek.nl  

De leerling zelf ziet onder het eigen account in Magister ook wat er plaats gaat vinden. Dit is 

dan zichtbaar in de agenda van de betreffende dag. Voor buitenschoolse activiteiten heeft u 

een brief ontvangen van de organiserende docent of u ontvangt deze één dezer dagen.  

Staan er in Magister geen bijzonderheden vermeld, dan geldt het  rooster van die dag.  

Biddag voor gewas en arbeid 

Woensdag 14 maart 2018 is het ‘Biddag voor gewas en arbeid’. Mocht u in de middag een 

kerkdienst met uw zoon / dochter willen bijwonen en past dit niet in het rooster van uw zoon / 

dochter dan kunt u dit kenbaar maken bij de teamleider. De gebruikelijke manier van 

afmelden via de website is in dit geval niet toegestaan. 

Stuurt u de teamleider dan een mail met hierin in ieder geval: 

·         de naam van uw zoon / dochter 

·         de klas 

·         het tijdstip waarop uw zoon / dochter zou moeten vertrekken van school.  
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Mailadressen teamleiders: 

Onderbouw       mevrouw G.H. van den Pol - Schipper gvdpol@groevenbeek.nl 

Bovenbouw       de heer M.M. Adams   madams@groevenbeek.nl          

Op onze school is het gebruikelijk om de leerlingen die in de onderbouw zitten op de eerste 

dag na een vakantie of na een bijzondere vrije dag huiswerkvrij te geven.  

De laatste jaren werken wij echter met de weekplanner en is dit niet meer van toepassing. 

Wel vragen wij de docenten om op deze dagen geen toetsen in te plannen.  

19 & 20 maart 2018 

Op maandag- 19 en dinsdagmiddag 20 maart vinden de rapportenbesprekingen plaats.  

 Op maandag vervallen de lessen na het 6e lesuur.  

 Op dinsdag vervallen de lessen na het 3e lesuur, aangezien er tijdens het 4e t/m het 6e 

lesuur nascholing plaatsvindt voor alle docenten. Aansluitend vinden dan de 

rapportenbesprekingen plaats.  

Wij vertrouwen erop, u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en kijken uit naar deze 

bijzondere week! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

G.H. van den Pol - Schipper, teamleider onderbouw 

M.M. Adams, teamleider bovenbouw 

mailto:gvdpol@groevenbeek.nl
mailto:madams@groevenbeek.nl

