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Aan de leerlingen van klas 2 

 

 

Zwolle, 18 juni 2020 

Kenmerk: 2020/226/bou 

Betreft: Afsluiting schooljaar 

 

 

Beste leerling, 

 

Je tweede schooljaar op Thorbecke Scholengemeenschap zit er bijna op. Het was een heel bijzonder 

jaar dat we niet snel zullen vergeten. Je hebt erg goed gewerkt en we zijn erg trots op je. Van je 

mentor heb je waarschijnlijk al e.e.a. gehoord over de invulling van de komende weken. In deze brief 

zetten we alles nog even voor jou op een rij.  

 

Zo zien de laatste schooldagen eruit: 

 

Dag Activiteit Wat heb je 

nodig? 

Waar moet je 

zijn? 

Hoe laat? 

Vrijdag 26 juni 

laatste lesdag  

Vaste laatste 

schooldag 

(online of op 

school) 

 Zie Zermelo Zie Zermelo 

Maandag 29 juni  Boeken 

inleveren 

Boeken (zonder 

kaft) + 

inleverlijst 

Plein B  

Zie bijlage 2 

Zie bijlage 1 

Dinsdag 30 juni  Je bent vrij    

Woensdag 1 juli  Je bent vrij    

Donderdag 2 juli Afsluiting 

schooljaar: 

workshops + 

afscheid klas 

 B-gebouw:  

zie bijlage 3 

Klas 2M/MH/H: 

8:30 – 11:30 uur 

Klas 2A/HA: 

12:00 – 15:00 uur 

Vrijdag 3 juli Je bent vrij: 

begin 

zomervakantie 

   

 
Boeken inleveren (maandag 29 juni) 
Zorg dat je alle boeken die je moet inleveren ook netjes inlevert. Jullie krijgen nog te horen hoe laat je 
op school moet zijn. De klas wordt verdeeld in groep A, B en C. Van je mentor krijg je te horen in welke 
groep je zit. Zorg dat je precies op tijd op school bent, want we moeten ons ook bij het inleveren van 
de boeken houden aan de 1,5 meter afstand. Er kunnen dus niet te veel leerlingen tegelijk op het plein 
zijn. Zorg ervoor dat je de inleverlijst ook meeneemt. Het inleveren van de 
boeken vindt plaats op het B-plein. 
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Afsluiting schooljaar 
Op donderdag 2 juli willen we dit schooljaar graag samen met je afsluiten. Je hebt al te horen 
gekregen uit welke workshops je kunt kiezen en misschien weet je ook al wat je gaat doen.  
Je start vandaag bij je mentor (zie bijlage 3). Daar hoor je waar je moet zijn voor de workshops.  
Na de workshops kom je met je klasgenoten en je mentor ook nog even bij elkaar.  
Daarna begint voor jou de zomervakantie! 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Inge Bouwhuis  
Frank de Groot 
Studieleiders klas 2 
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Bijlage 1: boeken inleveren 
 

Inleveren boeken maandag 29 juni 2020 

Plein B Groepsindeling op alfabet,  

aan te geven door mentor 

Plein B Groepsindeling op alfabet,  

aan te geven door mentor 

08:30-08:35 1M1 groep 1 11:50-11:55 2M1 groep 1 

08:35-08:40 1M1 groep 2 11:55-12:00 2M1 groep 2 

08:40-08:45 1M1 groep 3 12:00-12:05 2M1 groep 3 

08:50-08:55 1M2 groep 1 12:05-12:10 2M2 groep 1 

08:55-09:00 1M2 groep 2 12:10-12:15 2M2 groep 2 

09:00-09:05 1M2 groep 3 12:15-12:20 2M2 groep 3 

09:10-09:15 1MH1 groep 1 12:20-12:25 2M3 groep 1 

09:15-09:20 1MH1 groep 2 12:25-12:30 2M3 groep 2 

09:20-09:25 1MH1 groep 3 12:30-12:35 2M3 groep 3 

09:30-09:35 1MH2 groep 1 12:35-12:40 2MH1 groep 1 

09:35-09:40 1MH2 groep 2 12:40-12:45 2MH1 groep 2 

09:40-09:45 1MH2 groep 3 12:45-12:50 2MH1 groep 3 

09:50-09:55 1MH3 groep 1 12:50-12:55 2MH2 groep 1 

09:55-10:00 1MH3 groep 2 12:55-13:00 2MH2 groep 2 

10:00-10:05 1MH3 groep 3 13:00-13:05 2MH2 groep 3 

10:10-10:15 1HA1 groep 1 13:05-13:10 2MH3 groep 1 

10:15-10:20 1HA1 groep 2 13:10-13:15 2MH3 groep 2 

10:20-10:25 1HA1 groep 3 13:15-13:20 2MH3 groep 3 

10:30-10:35 1HA2 groep 1 13:20-13:25 2H1 groep 1 

10:35-10:40 1HA2 groep 2 13:25-13:30 2H1 groep 2 

10:40-10:45 1HA2 groep 3 13:30-13:35 2H1 groep 3 

10:50-10:55 1HA3 groep 1 13:35-13:40 2HA1 groep 1 

10:55-11:00 1HA3 groep 2 13:40-13:45 2HA1 groep 2 

11:00-11:05 1HA3 groep 3 13:45-13:50 2HA1 groep 3 

11:10-11:15 1A1 groep 1 13:50-13:55 2HA2 groep 1 

11:15-11:20 1A1 groep 2 13:55-14:00 2HA2 groep 2 

11:20-11:25 1A1 groep 3 14:00-14:05 2HA2 groep 3 

11:30-11:35 1A2 groep 1 14:05-14:10 2HA3 groep 1 

11:35-11:40 1A2 groep 2 14:10-14:15 2HA3 groep 2 

11:40-11:45 1A2 groep 3 14:15-14:20 2HA3 groep 3 

  14:20-14:25 2A1 groep 1 

  14:25-14:30 2A1 groep 2 

  14:30-14:35 2A1 groep 3 

  14:35-14:40 2A2 groep 1 

  14:40-14:45 2A2 groep 2 

  14:45-14:50 2A2 groep 3 

  14:50-14:55 2A3 groep 1 

  14:55-15:00 2A3 groep 2 

  15:00-15:05 2A3 groep 3 
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Werkwijze boeken inleveren: 

Elke klas wordt ingedeeld in 3 evenredige groepen op alfabetische volgorde. De mentor maakt deze 

groepen aan de hand van de klassenlijst. Elke groep heeft 5 minuten om hun boeken in te leveren, een 

kwartier per klas. Op tijd zijn is essentieel voor een soepele werking van het rooster! 
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Bijlage 2: informatie over het inleveren van de boeken 

 

Extra communicatie leerlingen | Inlevertraject 
Gewijzigde instructie over de inlevering van je boeken 
 

Beste leerling, 

 

Deze week heb je je inleverformulier van ons ontvangen. Op dit formulier staan alle boeken die je 

moet inleveren en een instructie over het inleveren. Door extra aangescherpte maatregelen rondom 

het Covid-19 virus en in overleg met de onderwijsinstellingen, is het inleverproces nog veiliger voor je 

gemaakt.  

 

Extra voorbereiding  

Het inleverproces is makkelijk en houdt rekening met de Corona maatregelen. Hier zorgen wij zo goed 

mogelijk voor. Wat kan je zelf nog doen om mee te helpen aan een snelle inlevering? Een goede 

voorbereiding! En het is heel eenvoudig. We leggen het graag uit.  

 
Snelle en veilige inlevering  
Wij staan op school voor je klaar en zorgen voor een snelle inlevering. Daarom leg je dit jaar zelf je 

pakket met bijgesloten formulier in de container. En na 15 seconden sta je weer buiten! Lekker snel en 

makkelijk.  

 

Inleverbewijs 

Door Corona kunnen we dit jaar je boeken niet op school controleren maar vindt dit plaats op onze 

eigen locatie. Je krijgt dus niet op school een stempel op je inleverformulier. Zodra we jouw pakket 

verwerkt hebben, ontvang je een mail waarin staat hoe we je inlevering hebben verwerkt. Ontbreekt 

er een boek of is een boek beschadigd? Dan moeten we hiervoor helaas een rekening sturen. Dit duurt 

iets langer dan je van ons gewend bent. We hopen op je begrip.  

 

Nog heel even. Eerst een corona veilige inlevering en dan lekker vakantie! Tot gauw.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Team Van Dijk Inleveren 

1. Check wanneer en waar je moet inleveren 
Jouw school informeert je wanneer je je boeken moet inleveren. Hou het inleverrooster 
goed in de gaten.  

2. Check je inleverformulier 

Verzamel alle boeken die op jouw formulier staan. Ook je beschadigde boeken. Verwijder 

het kaftpapier en persoonlijke papiertjes. Vul op het formulier alvast thuis in welke boeken 

je inlevert en welke je niet meer hebt.  

3. Stel zelf thuis een pakket samen  

Maak thuis alvast een pakket van jouw boeken door ze samen te binden met bijvoorbeeld 

een stevige elastiek. Of stop ze in een plastic zak. En voeg het formulier zichtbaar toe.  
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Bijlage 3: afsluiting schooljaar 

 

Hier moet je op donderdag 2 juli voordat de workshops beginnen, verzamelen. 
 
Donderdag 2 juli 
8:30 uur 
Klas 2M1  lokaal B10 
Klas 2M2  lokaal B14 
Klas 2M3  lokaal B15 
Klas 2MH1  grasveldje bij technasium (bij regen: lokaal B03/B04) 
Klas 2MH2  aula B 
Klas 2MH3  plein B (bij regen: gymzaal) 
Klas 2H1  plein B voetbalveld (bij regen: gymzaal) 
 
Donderdag 2 juli 
12:00 uur  
Klas 2A1  lokaal B15 
Klas 2A2  plein B (bij regen: gymzaal) 

Klas 2A3  aula B 
Klas 2HA1  plein B voetbalveld (bij regen: gymzaal) 
Klas 2HA2  grasveldje bij technasium (bij regen lokaal B03/B04) 
Klas 2HA3  aula A 

 


