Augustus/september 2017

E-mailadressen ouders in Magister
Vrijwel alle correspondentie loopt via Magister. Het is daarom belangrijk dat
zowel bij ouder 1 als bij ouder 2 het juiste e-mailadres in Magister vermeld staat.
Correspondentie wordt altijd naar zowel ouder 1 als naar ouder 2 gestuurd m.u.v.
de facturen en uitnodigingen docentenspreekavonden. Die gaan uitsluitend naar
ouder 1. U kunt zelf uw e-mailadres (én telefoonnummer) binnen Magister
controleren en eventueel aanpassen. Zorgt u er ook voor dat ons e-mailadres als
veilige afzender staat ingesteld om te voorkomen dat onze berichten in uw
spambox belanden.
Schooljaar 2017/2018
Trots kunnen we melden dat de nieuwbouw geheel volgens planning is verlopen
en dat er zelfs in de schoolvakantie nog hard is gewerkt om alles tijdig gereed te
maken voor het nieuwe schooljaar. Een prachtig eigentijds, transparant pand
staat klaar om alle leerlingen in een nieuwe omgeving van uitdagend onderwijs te
voorzien. We kijken er naar uit om de komende weken zowel de leerlingen als de
ouders te verwelkomen.
Informatie die tijdens de introductiedag wordt uitgereikt
Tijdens de introductiedag zal aan uw kind allerlei informatie worden meegegeven.
Wij verzoeken u om bij uw kind hiernaar te vragen!
Stamkaart
Op deze kaart staat informatie zoals die in ons leerlingenvolgsysteem ‘Magister’
staat geregistreerd. Aan u de vraag om dit zorgvuldig te controleren. De
stamkaart dient altijd, ook als er geen wijzigingen zijn, voorzien van uw
handtekening uiterlijk maandag 4 september ingeleverd te zijn bij de mentor.
Huurovereenkomst kluisje
Aan uw kind wordt een brief over de kluisverhuur met een huurovereenkomst
meegegeven. De huurovereenkomst staat op naam. Deze huurovereenkomst
dient eveneens uiterlijk maandag 4 september ingeleverd te zijn bij de mentor.
Introductie klas 2 t/m 6
dinsdag 29 augustus
Op dinsdag 29 augustus vindt de introductie voor klas 2 t/m 6 plaats. Het
programma van deze introductie is in de week van 21 augustus naar alle ouders
verstuurd.
Introductie klas 1
maandag 28 augustus t/m vrijdag 1 september
Leerlingen uit klas 1 worden op 28 augustus op school verwacht voor de
introductie. Het introductieprogramma voor klas 1 duurt t/m vrijdag 1 september.
Het brugklaskamp, dat plaatsvindt van woensdag 30 augustus t/m vrijdag 1
september, maakt onderdeel uit van deze introductie. Een brief hierover is in de
week van 21 augustus aan alle brugklasleerlingen en hun ouders verstuurd.

Informatieavonden september
Voor alle leerjaren worden er in de maand september informatieavonden
georganiseerd.
Klas/leerjaar
Leerjaar 1
Leerjaar 2
3 mavo
4 mavo
3 havo/vwo
4 havo
5 havo
4 vwo
5 vwo
6 vwo

Datum
Woensdag
6 september
Donderdag
14 september
Dinsdag
12 september
Dinsdag
12 september
Donderdag
14 september
Donderdag
7 september
Donderdag
7 september
Woensdag
13 september
Woensdag
13 september
Woensdag
13 september

Tijd
19:30

Organisatie
Y. van der Woude

18:30
18:30

F. Timmermans
W. Nijs
T. Kwaspen

20:00

T. Kwaspen

20:00

P. Zwanen

19:00

I. van Griensven

20:30

I. van Griensven

18:30

S. de Wit

19:30

S. de Wit

20:30

S. de Wit

Via de mail ontvangt u hiervoor nog een uitnodiging.
Deze avond is voor u tevens een mooie gelegenheid om ons nieuwe
schoolgebouw te bezichtigen. Er worden tijdens deze avonden rondleidingen
verzorgd.
Schoolfotograaf Dick Diks
woensdag 6 t/m vrijdag 8 september
Van woensdag 6 t/m vrijdag 8 september komt de schoolfotograaf Dick Diks.
Van alle leerlingen wordt een portretfoto én een klassenfoto gemaakt. De foto’s
worden ook gebruikt voor het maken van de leerlingenpasjes. Schoolfotograaf
Dick Diks heeft t.b.v. het maken van de leerlingenpasjes een leerlingenlijst
gekregen met daarop de voor-/achternaam, geboortedatum en het stamnummer
van uw kind.
Van examenkandidaten wordt een groepsfoto gemaakt. Deze foto wordt tijdens
de diploma-uitreiking aangeboden. Het dragen van petjes tijdens de fotoopnames is verboden.

De schoolfotograaf levert codebladen die via de mentor aan leerlingen worden
uitgereikt. M.b.v. dit codeblad kunt u inloggen op de website van Dick Diks om
het fotopakket bestellen, zie www.dickdiks.nl.
Het aanbod is als volgt:
Het fotopakket kan door ouders zelf online samengesteld worden. Er is dus geen
sprake van een vast omlijnd pakket. Het basis fotopakket bestaat uit 1 groepsfoto
en 1 portretfoto voor € 6,95. De afmeting van de foto is 13x19 cm.
Indien gewenst kan voor € 1,00 per stuk één of twee combinatievellen
toegevoegd worden. Dit betekent dus 3 vellen voor € 7,95 en 4 vellen voor
€ 8,95.
Er zijn 8 verschillende opties bij de combivellen (A, B, C, D, E, F, G).
Stickervellen kunnen niet apart geleverd worden. Daarentegen kan een
combinatievel (B) met 16 pasfoto’s wel geleverd worden. Voor alle mogelijkheden
verwijzen wij u naar de website van Dick Diks, www.dickdiks.nl. Het pakket wordt
vervolgens naar het huisadres (niet naar school) verstuurd waarvoor portokosten
in rekening worden gebracht.
Het opnameschema wordt in de week van 4 september aan leerlingen bekend
gemaakt.
Indien u niet wenst dat uw kind gefotografeerd wordt, laat u dit dan uiterlijk
vrijdag 1 september weten aan de mentor van uw kind.
Voorstellingen 4 havo/vwo CKV
Leerlingen uit 4 havo/vwo bezoeken dit schooljaar voor het vak ckv een
theatervoorstelling. Kaartjes worden gereserveerd door de ckv docenten en
betaald met de cultuurkaart. Er is een aanbod in de disciplines cabaret, dans,
toneel en muziektheater. De voorstellingen worden in de avonduren bezocht en
vinden meestal plaats in het Parktheater.
In september kan bijvoorbeeld ‘Lampenmakers’ bezocht worden van Het Zuidelijk
Toneel. Tijdens de eerste ckv-les worden leerlingen geïnformeerd en kunnen ze
hun voorkeur opgeven.
Blauwe Kamer, 4 mavo (biologie)
woensdag 13 en donderdag 14 september
In het kader van het vak biologie zal uw zoon/dochter op woensdag 13 of
donderdag 14 september een bezoek brengen aan het oeverreservaat ‘De Blauwe
Kamer’. Deze excursie is verplicht voor het vak biologie en hoort bij de
hoofdstukken ecologie/mens en milieu. Over het studiemateriaal dat deze dag
wordt uitgereikt en de besproken flora en fauna, volgt op een later tijdstip een
proefwerk behorende tot School Examen periode 6 (SE6).
De leerlingen verzamelen zich bij de bus, die zal om 09:00 uur vertrekken vanaf
de Avignonlaan. We verwachten om ca. 16:15 uur weer terug op school te zijn.
Beekse Bergen, 3 mavo (biologie)
woensdag 20 september
In het kader van een opdracht voor het vak biologie zal uw zoon/dochter op
woensdag 20 september een bezoek brengen aan de Beekse Bergen. Deze
opdracht is verplicht voor het schoolexamen biologie en zal dus met een cijfer
beoordeeld worden. Zie voor details het PTA. Het verslag dient exact 1 week na
de excursie bij de lesgevende docent ingeleverd te worden. Het eerste lesuur op

woensdag 20 september zal gewoon doorgaan. Direct na het eerste lesuur
verzamelen de leerlingen zich bij de bus, die vertrekt om 09:15 uur. We zijn om
ca. 17:00 uur weer terug op school.
Model Europees Parlement (MEP) nationaal
zondag 24 t/m vrijdag 29 september
Van zondag 24 september t/m vrijdag 29 september 2017 vindt de 29ste
nationale Model European Parliament conferentie plaats. Jessica van de Water en
Rik van Doremalen uit 5 vwo zullen onze school vertegenwoordigen.
De nationale conferentie is het sluitstuk van het Model European Parliament
Nederland/Vlaanderen. Tijdens commissievergaderingen en Algemene
Vergaderingen gaan de jonge 'Europarlementariërs' gezamenlijk op zoek naar
oplossingen voor actuele, grensoverschrijdende problemen binnen Europa.
Van zondag t/m woensdag vergaderen de commissies in de grote steden van vijf
provincies. Voor de Algemene Vergadering komen de jonge 'Europarlementariërs'
naar Den Haag. Hier zullen zij hun besproken resoluties verder uitwerken en
verdedigen in de Tweede Kamer der Staten Generaal.
Meer informatie over het programma kunt u vinden op www.mepnederland.nl.
Schoolregels 2017/2018
Tijdens de introductie zal de mentor de schoolregels met leerlingen bespreken, ze
zijn binnenkort terug te lezen in ELO/Magister en worden dan ook op de website
gepubliceerd.
Lestijden
Met ingang van dit schooljaar zijn er nieuwe lestijden waarbij onderscheid wordt
tussen klas 1, 2, 3 en klas 4, 5, 6.
Ga voor de lestijden van leerjaar 1, 2, en 3 naar:
http://www.fritsphilips.eu/2017-2018-klas-1-2-en-3.
Ga voor de lestijden van leerjaar 4, 5 en 6 naar:
http://www.fritsphilips.eu/2017-2018-klas-4-5-en-6.
Schoolvakanties 2017/2018
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Meivakantie
Zomervakantie

Maandag
Maandag
Maandag
Maandag
Maandag

16 t/m vrijdag 20 oktober 2017
25 december 2017 t/m vrijdag 5 januari 2018
12 t/m vrijdag 16 februari 2018
23 april t/m vrijdag 4 mei 2018
9 juli t/m vrijdag 17 augustus

Agenda
Voor de jaaragenda verwijzen we u naar onze website:
http://www.fritsphilips.eu/agenda. Daar vindt u het actuele overzicht. Hieronder
een overzicht van de tot nu geplande activiteiten voor de maand
augustus/september.
dinsdag 29 augustus
t/m vrijdag 1 september Introductie klas 1.
dinsdag 29 t/m
woensdag 30 augustus

Introductie klas 2 t/m 6.

woensdag 31 augustus
t/m vrijdag 1 september Brugklaskamp.
maandag 4 t/m
dinsdag 9 september

Voedselketenprakticum, 4 mavo (biologie).

woensdag 6 t/m
vrijdag 8 september

Schoolfotograaf.

woensdag 6 september

‘Lampenmakers’ Parktheater, 4 havo/vwo, 20:30.

woensdag 6 september

Ouderavond klas 1, 19:30.

donderdag 7 september

Ouderavond 4 (19:00) en 5 havo (20:30)

dinsdag 12 september

Ouderavond 3 mavo (18:30) en 4 mavo (20:00).

woensdag 13 t/m
donderdag 14 september Blauwe Kamer, 4 mavo (bi).
woensdag 13 september

Ouderavond
4 vwo (18:30) 5 vwo (19:30) 6 vwo (20:30).

donderdag 14 september Ouderavond
klas 2 (18:30) klas 3 (20:00).
woensdag 20 september

Beekse Bergen, 3 mavo (biologie).

zondag 24 t/m
vrijdag 29 september

MEP nationaal.

