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5 december 2019 Lesweek voor de kerstvakantie FBS/HLL 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s),  

 

Nog een paar weken en dan is het kerstvakantie. Zoals in onze jaaragenda is 

aangegeven, vindt in de laatste week een aantal activiteiten plaats. Wij zetten ze 

hieronder voor u op een rij. 

 

Rapportvergaderingen 

Van maandag 16 tot en met donderdag 19 december zijn er rapportvergaderingen. 

Op deze dagen hanteren wij een verkort lesrooster. Wij vragen u en uw 

zoon/dochter dan ook het rooster die week goed in de gaten te houden. Op vrijdag 

20 december krijgt uw zoon/dochter het eerste rapport mee naar huis. 

 

Cultuurdagen 

Dit jaar organiseren wij cultuurdagen, die elke twee jaar 

plaatsvinden. Tijdens deze cultuurdag volgt elke klas twee 

workshops van anderhalf uur, bijvoorbeeld zeefdrukken en hiphop 

dance. De workshops worden verzorgd door kunstenaars en 

muzikanten van Gigant. Doel van deze dag is kennismaken met de 

verschillende podiumkunsten en kunstdisciplines. Voor klas 3 is dit 

een onderdeel van het PTA van CKV (culturele kunstzinnige 

vorming). 

 

De cultuurdagen vinden plaats bij Gigant, Nieuwstraat 377 in 

Apeldoorn. Elk leerjaar gaat op een andere dag. De leerlingen uit 

leerjaar 3 gaan op dinsdag 17 december 2019.  

 

We verwachten de leerlingen om 8.45 uur bij Gigant, waar ze worden opgewacht 

door de vakgroep Beeldende vorming. De leerlingen mogen op eigen gelegenheid 

hier naar toe. De dag duurt tot 12.15 uur en daarna is er geen les meer i.v.m. 

verkort lesrooster.    

 

  

Aan de ouder(s)/verzorger(s) van  
onze leerlingen uit leerjaar 3 



 

 

Ondernemersmarkt 

Donderdag 19 december a.s. organiseren wij een ondernemersmarkt bij ons op 

school. De organisatie van die dag ligt in handen van onze eigen leerlingen uit 

leerjaar 3 en 4, die gekozen hebben voor het keuzevak ondernemen. Zij verzorgen 

een markt waar van alles te koop, te zien en te doen is.  

 

Het 4e, 5e en 6e lesuur is gereserveerd voor bezoek aan de markt door de overige 

klassen onder begeleiding van de lesgevende collega. Vanaf 13.00 uur is de markt 

open voor iedere belangstellende. Kom gezellig genieten van de markt en neem 

gerust familie, vrienden en buren enz. mee!  

 

We zien u graag op onze ondernemersmarkt! 

 

Kerstontbijt 

Op vrijdag 20 december zullen de leerlingen het kalenderjaar afsluiten met een 

kerstontbijt. Voor leerjaar 3 is dit kerstontbijt van 09.45 uur tot 10.45 uur. Meer 

informatie hierover ontvangt uw zoon/dochter via de mentor. Na ontvangst van het 

rapport mogen de leerlingen naar huis en genieten van hun kerstvakantie. 

 

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u naar aanleiding 

van deze brief nog vragen hebben, dan kunt u hiervoor terecht bij de mentor van 

uw zoon/dochter.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

F. Bos 

Teamleider leerjaar 3 en 4 Z&W en PIE 

Veluws College Cortenbosch 

 
Verkort lesrooster 


