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Aan de leerlingen van klas 3h en 3a 

 

 

Zwolle, 17 juni 2020 

Kenmerk: 2020/224/boo/roe 

Betreft: Afronding van het schooljaar 

 

  

Beste leerling, 

 

Het einde van dit bijzondere schooljaar komt nu snel in zicht. Graag willen we je via deze brief 

informatie geven over de laatste schooldagen waarin je onder andere de boeken inlevert en het 

rapport ontvangt.  

 

De planning ziet er als volgt uit: 

 

Vrijdag 26 juni 

Vrijdag 26 juni is in principe je eerste vrije dag. Deze dag kan door sommige docenten nog gebruikt 

worden als inhaaldag. Als je nog iets in moet halen, dan krijg je dit van je docent te horen. Dat inhalen 

gebeurt dan op afspraak op deze dag.  

 
Maandag 29 juni: boeken inleveren 

Op deze dag lever je de boeken in. Bij mooi weer gebeurt dit buiten en anders in de hal van gebouw A. 

Om alles soepel te laten verlopen, is hiervoor een rooster gemaakt. Zorg dat je in het aangegeven 

tijdvak aanwezig bent om je boeken in te leveren. Je hoeft niet persé bij aanvang van de tijd aanwezig 

te zijn. Je moet ergens tussen de begin- en eindtijd die beschikbaar is voor je klas, de boeken inleveren.  

Een brief met inleverinstructie is door Van Dijk verstuurd. Lees deze instructie goed door, zodat het 

inleveren van de boeken snel verloopt.  

 

 

Tijd Klas   Tijd Klas   

09:45 – 10:00 3h1   10:30 – 10:45 3a1  

10:00 – 10:15 3h2   10:45 – 11:00 3a2   

10:15 – 10:30 3h3   11:00 – 11:15 3a3   

   11:15 – 11:30 3a4   
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Vrijdag 3 juli: rapportuitreiking 

Op vrijdag 3 juli sluiten we het jaar feestelijk af met de klas. Je ontvangt dan ook je rapport. 

In onderstaand schema vind je de tijden waarop de afsluiting met je klas plaatsvindt. 

 

 

Tijd Klas  Plaats  Tijd Klas  Plaats  

09:30 – 10:00 3h1  Aula A  09:45 – 10:15 3a1 Gymzaal 3  

10:00 – 10:30 3h2  Aula A  10:15 – 10:45 3a2  Gymzaal 3  

10:30 – 11:00 3h3  Aula A  10:45 – 11:15 3a3  Gymzaal 3  

    11:15 – 11:45 3a4  Gymzaal 3  

 

We wensen je nog veel succes met de laatste toetsen en de afronding van het schooljaar. Voor je het 

weet is het vakantie! 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Manon Appelmelk 

Antoon Boks 

Studieleiders 3, 4 en 5 havo 

 

Rianne Hogenkamp 

Jacques Roetman 

Studieleiders 3, 4, 5 en 6 atheneum 
 

 


