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Van de directie
Beste ouders en leerlingen,
In deze korte nieuwsbrief voor de meivakantie vooral nieuws m.b.t. de examens die 9 mei starten. Voor de leerlingen van het Aloysius
en alle docenten/medewerkers een spannende periode. Voor het eerst hebben we een Havo 5 groep die afstudeert!
In de week voor de vakantie, in ieder geval voor 19 april a.s., zullen we op de website de exameninformatie zetten voor de leerlingen
van Mavo 4 en Havo 5. U als ouders maar natuurlijk ook de leerlingen kunnen dus alvast lezen wat zoal alle regels en afspraken zijn
tijdens deze examenweken. Op 6 mei a.s., direct na de vakantie, worden alle examenleerlingen nogmaals goed geïnstrueerd, zodat
niets als een verrassing komt. Het examenrooster vindt u hier.
Voor de andere leerlingen van het ALC zullen er wellicht roosteraanpassingen zijn omdat natuurlijk veel docenten moeten surveilleren,
wij vragen daar begrip voor. We zullen uiteraard zoveel mogelijk lesuitval beperken.
Cityrun 14 april jl.: We hebben afgelopen zondag met alle brugklassers en veel docenten van de Alberdingk Thijm Scholen hardgelopen.
Een mooi sportief evenement met een goed doel (Muziekids). Alle leerlingen, hulpouders en docenten die meeliepen: Heel erg bedankt!
Lees hier verder voor een kort verslag van deze dag.
Fijne vakantie iedereen, op naar de examens!
Roosmarijn uit klas 2A aan het woord...
Met de kerstactie hebben we 3300 euro
opgehaald voor het goede doel. Hierna
hebben we ook andere evenementen
gedaan zoals een Dinershow,
Spinningsmarathon, Baanclinic en er
komen nog meer evenementen aan. Zie
ook onze website www.21bochtenafzien.nl.
Ons teambedrag staat nu al op ruim
18.000 euro! Ik ben zelf hard aan het
trainen. De eerste 150 kilometer buiten
op de fiets heb ik gehad. Nu verder
trainen en hoogtemeters maken. Nog
maar 8 weken te gaan en dan is het al
zover... Ik heb er zin in!
Opgeven is geen optie!
Groetjes Roosmarijn

Decanaat
Kunst, Media & techniek keuze en Talenkeuze
Via magister vullen de leerlingen de keuze voor
een taal en de gewenste combinatie van Kunst,
Media & Techniek in. Daarna ontvangen de
leerlingen een enveloppe met een overzicht
van de gemaakte keuze en tevens een kopie
van de stamkaart. Aan u de vraag om beide
formulieren te bekijken en met een handtekening te bevestigen dat de gemaakte keuze juist
is. De leerlingen leveren de formulieren
uiterlijk donderdag 16 mei bij de mentor in.
Profielkeuze en vakkenpakketkeuzes MAVO
De leerlingen van klas 2 en 3 hebben hun
profiel- en vakkenpakketkeuze via magister
kenbaar gemaakt. Na de vakantie ontvangen
de leerlingen een enveloppe met daarin de
stamkaart, een overzicht van de gemaakte
vakkenpakketkeuze en een formulier waarmee
zij kunnen aangeven of er een wens is om
door te stromen naar de havo.

Een Alberdingk Thijm School

Aan u de vraag om de formulieren te
controleren op juistheid. De leerlingen
leveren de formulieren uiterlijk donderdag
16 mei bij de mentor in.
De decaan zal, bij een HAVO ambitie, bekijken
of de gemaakte profielkeuze bij de HAVO
aansluit. Mocht dat niet zo zijn dan zal de
mentor of decaan contact met u opnemen.
Profiel en vakkenpakket keuze klas 3 HAVO
Via magister hebben de leerlingen de profielen vakkenpakketkeuze voor de bovenbouw
HAVO ingevuld. De leerlingen die het profiel
E&M en C&M op het Aloysius volgen ont
vangen een enveloppe met de stamkaart en
een overzicht van de gemaakte keuze. Wij
vragen u beide formulieren te controleren,
eventuele wijzigingen aan te geven en de
formulieren te ondertekenen. De leerlingen
leveren de formulieren uiterlijk donderdag
16 mei bij de mentor in.

www.hetalc.nl
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