
Beste ouders, 
 
Aanstaande donderdag 9 juni begint voor de meeste leerlingen de 
laatste toetsweek (of week met toetsen) van dit schooljaar. De toetsweek 
verloopt per school verschillend. Daarom maak ik individueel afspraken 
met jullie kinderen of zij de komende week ófwel bij mij thuis ófwel in de 
Betlehemkerk studeren.  
 
De toetsweek begint voor de meeste leerlingen aan het eind van deze 
week 23 en eindigt aan het eind van week 24. De week daarop volgend, 
week 25 (van 20 t/m 24 juni) is de Studiegroep gesloten. Niemand heeft meer 
toetsen en/of huiswerk die week. Individuele uitzonderingen komen bij 
mij thuis.  
 
In week 25 vinden onder andere rapportvergaderingen en teruggave van 
de repetities plaats. Vrijdag 24 juni wil ik met alle leerlingen om 13.00 uur 
bij mij thuis afspreken om de eindresultaten te bespreken en voor te 
bereiden op de vossenjacht van zondag 26 juni 14.00 uur. Voor die 
ouders die nog niet op de hoogte zijn: onze Pieter is 8 geworden en viert 
zondag 26 juni zijn kinderfeestje. Jullie kinderen (degenen wiens agenda 
het toelieten) hebben mij hun medewerking beloofd in de vorm van 
verkleed komen en als vos helpen die middag. (vanzelfsprekend wordt er 
voor een hapje en drankje gezorgd!) 
 
Tot mijn spijt komt er dit jaar een einde aan de traditie om aan het eind 
van het schooljaar een musical te bezoeken. De VAK heeft voor een 
andere vorm van optredens gekozen die minder geschikt is om als groep 
te bezoeken. (er vinden 20 voorstellingen en 41 optredens op grote en 
kleine podia plaats op twee dagen) . 
 
Dus doen we het dit jaar anders. Vrijdag 1 juli om 13.00 uur trakteer ik op 
ijs bij Bokhoven (of warme chocolademelk afhankelijk van het weer). Ik 
nodig ook de vier examenkandidaten uit met (of zonder) diploma en jullie 
kinderen met hun rapport. Ik ga er vanuit dat iedereen er zal zijn, tenzij ik 
een afzegging krijg.    
 
Ik hoop jullie voldoende te hebben geïnformeerd over de gang van zaken 
aan het einde van dit schooljaar. Als er vragen zijn hoor/lees ik ze graag.  
 
Met vriendelijke groet, 
Ankie Remijn 
Studiegroep Investeren in Leren 
 


