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Van de directie
Beste ouders en leerlingen,
In deze laatste nieuwsbrief van 2018 uiteraard voor iedereen alvast de allerbeste wensen voor 2019! Laat het een mooi (school) jaar worden
voor iedereen. Afgelopen jaar, dat ‘omgevlogen’ is, hebben we op het ALC veel mooie dingen kunnen oppakken en kunnen we tevreden
terugkijken. Zo hebben we weer een goed slagingspercentage (90%) gehad voor onze MAVO 4 groep, zijn we gestart met de eerste examengroep HAVO 5 en hebben ook weer mooie nieuwe uitdagingen voor komende jaar in petto, nl. de nieuwe M/H brugklas én een tweede
profiel voor de HAVO bovenbouw (C&M).
De 2 nieuwe lokalen op ons terrein (in het oude Aloysiusgebouw) zijn in het voorjaar klaar en kunnen wij gaan gebruiken voor onze Havo
bovenbouwgroepen.
Maar eerst nu even vakantie houden. We danken alle ouders die zich afgelopen jaar weer volop hebben ingezet voor onze school, zoals de
Ouderraad ouders, de ouders die helpen bij de Cityrun en Talentactiviteiten etc.
Wij, alle medewerkers van het St Aloysius College, wensen alle leerlingen en ouders een fijne jaarwisseling toe en een goed en gezond 2019.
Ruud Stoelinga en Judy Ruiter

Roosteraanpassingen in januari 2019
Door het met pensioen gaan van de heer
J. Vaessen (wis-en scheikunde docent)
per 1 jan. a.s. zullen er binnen de wiskunde/
scheikunde sectie roosterwijzigingen zijn.

Wiskunde steunuren
Met ingang van januari a.s. zullen voor elke
jaarlaag (zowel voor MAVO als HAVO!) een
steunuur wiskunde kunnen gaan aanbieden,
zie hier voor het rooster daarvan.

Zijn opvolgster, mevr. H. Jagan zal starten
op maandag 7 januari 2019.
Ook zal aan het eind van de maand januari de
wissel van zwemgroepen klas 1 plaatsvinden.

OPBRE

Kerstactie Alpe d’Huzes
Afgelopen week hebben we geld ingezameld
voor het KWF-fonds. Roosmarijn uit klas 2A
doet mee aan de Alpe d’Huzes om zich in te
zetten voor dit goede doel. Tijdens de pauzes
konden de leerlingen liedjes aanvragen bij de
DJ, kerstmutsen, armbanden en oliebollen
kopen. Daarnaast konden leerlingen hun lege
flessen inleveren Het statiegeld gaat ook naar
de deze actie. Voor de leerlingen uit de bovenbouw is er een kerstgala georganiseerd en
de leerlingen uit de onderbouw hebben een
Kerstmannenrun gehouden. Kortom; het was
een zeer geslaagde week waarin we met z’n
allen een mooi bedrag hebben opgehaald
voor het goede doel. Het bedrag zal op vrijdagmiddag via de website bekend worden gemaakt!

Cursussen en workshops voor ouders | Jeugd en Gezin
Vanuit de Meet & Greet van klas 1 heeft de ouderraad een inventarisatie gedaan over onderwerpen waarover ouders graag meer informatie krijgen. Graag verwijzen wij u naar de website van
Jeugd & gezin Gooi en Vechtstreek (www.jggv.nl/cursussen). Zij bieden interessante cursussen
tegen een kleine vergoeding of gratis. Bijvoorbeeld:
24 januari 2019: Start cursus “Opvoeden, zo hou je het leuk”
6 maart 2019: Start cursus “Positief opvoeden voor gescheiden ouders”

www.hetalc.nl

NGST: €

3300

Agenda
Januari
ma

7

Start schooljaar 2019
leerlingen zijn vrij na 14.30 u
(i.v.m. Nieuwjaarsreceptie personeel)

8 t/m 17

Rekentoets M4 & H5

di

15

Voorlichtingsavond
profielkeuze H3 19.30 uur

di

22

Presentatie-avond
profielwerkstuk H5

25/1 t/m
1/2

Tentamenweek M4,
toetsweek M3

vr

Lesuren stoppen om 13.45

25

(i.v.m. Opendag zaterdag 26/1)

za

26

Opendag 9.30-12.30 uur

di

29

Informatieavond ouders groep 8
19.00-21.00 uur
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Onderbouw | MAVO HAVO
HAVO 3
Eind januari vullen de leerlingen hun voor‑
lopige profielkeuze in de mentorles in.

BELANGRIJK
Profielkeuze HAVO 4
Op dinsdag 18 dec. hebben de leerlingen van MAVO 4 en HAVO 3 een korte voorlichting

Dinsdag 15 januari is er een voorlichtingsavond
voor de ouders van de leerlingen van HAVO 3
i.v.m. de profielkeuze en het aanbod van
E&M en C&M op het ALC.

gehad omtrent de overstap naar HAVO 4/HAVO 5 en de bijbehorende profielkeuze.

Ma 28 t/m t/m woe 30 januari zijn er
3 toetsdagen. In deze dagen zullen een
aantal vakken de ‘halfjaarlijkse toets’ afnemen.
Het rooster en de toetsstof volgt via Magister.

leerlingen van HAVO 3 en MAVO 4 (M4 alleen voor diegenen die een overstap naar

Vind hier de PowerPoint met belangrijke data.
Op dinsdag 15 januari 2019 vindt er een voorlichtingsavond plaats voor alle ouders en

HAVO 4 overwegen). Voor vragen: w.leutscher@atscholen.nl

Paarse vrijdag
Paarse vrijdag is een dag waarop we door het

Bovenbouw | MAVO HAVO

dragen van de kleur paars hebben getoond
MAVO 3
Op vrijdag 25 januari start de tentamenweek
voor klas 3. De leerlingen krijgen dan een
halfjaartoets te maken. De leerstof zal door
de vakdocenten 2 weken van te voren aan
de leerlingen worden gemaild. Indien mogelijk
zal er voor sommige vakken nog een steunles
worden georganiseerd. Verdere info over
deze week ontvangt u van mij in de eerste
week na de Kerstvakantie. Uiteraard zullen
ook de leerlingen worden geïnformeerd.
MAVO 4
Na de Kerstvakantie is het direct volle bak
met de start van deeltentamenperiode 2
(7 t/m 18 januari) en vanaf 25 januari begint
tentamenweek 2 (afsluiting van periode 2).
De leerstof voor de deeltentamens en
tentamens zal door de vakdocenten
ruimschoots op tijd aan de leerlingen
worden gemaild.

Bovendien start 8 januari het rekenexamen
voor de examenkandidaten. De leerlingen
zijn daarover al geïnformeerd en via Magister
zal voor de Kerst aan u nog de nodige info
verstrekt worden .

dat we solariteit tonen met de homoseksuelen, biseksuelen, lesbiennes en transgenders.
Dank aan de leerlingenraad voor het organiseren en dank voor iedereen die hier
respectvol mee om gaat.

Eerst maar eens lekker Kerstvakantie houden
en dan weer een frisse start in het nieuwe jaar.
HAVO 4
De maand januari zal voor HAVO 4 in het teken
staan van LOB. Welke opties zijn er na HAVO 5
en voor welke studierichtingen schrijven ze
zich in, voor de voorlichtingsavond op de
Hogeschool van Amsterdam (HvA) op
4 februari? Op deze dag zullen we met de
leerlingen van HAVO 4 gezamenlijk naar een
avond van de Hogeschool van Amsterdam
gaan, om presentaties van verschillende
opleidingen te bekijken. Hierover volgt een brief.

Decanaat
KLAS HAVO 4
De leerlingen zijn tijdens de mentorles aan
het werk met Studiekeuze opdrachten.
Leerlingen stellen o.a een LOB (Loopbaan
Begeleiding & Oriëntatie) - actieplan op,
waarmee ze onderzoeken hoe ze kunnen
bereiken wat ze willen. Lees meer
KLAS HAVO 5
Informatie met betrekking tot H5. Lees meer
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