Beste ouders en leerlingen,
We naderen het einde van het schooljaar en dat betekent dat er een aantal belangrijke zaken op het
programma staat. In deze editie van Waldeck Nieuws willen we u zo goed mogelijk informeren over
de “laatste loodjes” van dit schooljaar. Naast allerlei zakelijke mededelingen wijs ik jullie erop dat
er op maandag 9 juli een geweldig eindfeest wordt georganiseerd voor alle leerlingen van het Maris
College in het Paard van Troje. En last but not least: we sluiten dit schooljaar in feeststemming af,
want voor de tweede keer op rij zijn al onze examenkandidaten in één keer geslaagd. Een fantasti‐
sche prestatie, waar we reuzetrots op zijn!
Namens het Waldeckteam,
G. Wesselo, locatiedirecteur

Sporten in de pauze
De gymzaal is drie dagen per week open in de
grote pauze. De leerlingen kunnen dan spor‐
ten onder begeleiding van een gymdocent.

Diploma‐uitreiking
Op vrijdag 6 juli om 16.00 uur vindt de diploma‐
uitreiking plaats op Maris Waldeck. We maken
er uiteraard een gedenkwaardig feest van en
zetten onze geslaagde leerlingen uitgebreid in
het zonnetje!
Daarna is er gelegenheid om samen te genie‐
ten van een heerlijk buﬀet en een drankje.

Walibi

Eindfeest in het Paard
Traditiegetrouw is er ook dit jaar weer een da‐
verend eindfeest voor alle leerlingen van het
Maris College in het Paard van Troje.

Op vrijdag 22 juni gaan de tweede en derde
klassen naar Walibi. Het wordt vast en zeker
een heerlijk dagje uit!

Het belooft een geweldig feest te worden wat
je echt niet wilt missen!
De entree is € 5,00 inclusief twee consumpties.
Kaartjes zijn verkrijgbaar bij de verkoopbalie.

Ouderbijdrage
Met uw ouderbijdrage kan Maris Waldeck aller‐
lei activiteiten voor de leerlingen blijven organi‐
seren, zodat het nog leuker wordt op school.

Waldeck worden er in de zomervakantie nog
twee extra noodlokalen bijgeplaatst op het
schoolplein. We hebben dan dertien lokalen.

Boeken inleveren
Laat uw kind zijn of haar
Ooievaarspas scannen bij
de receptie, dan betaalt u
slechts de helft.

Extra lokalen
Vanwege het toenemende aantal leerlingen op

Van maandag 9 t/m woensdag 11 juli moeten de
leerlingen hun boeken weer inleveren. In de
agenda staat per klas wanneer dit moet gebeu‐
ren.
Mochten er boeken ontbreken of schade zijn,
dan wordt dit genoteerd. U krijgt dan een reke‐
ning van de school thuisgestuurd.

~*~*~*~*~*

Agenda juni/juli:
Vrijdag 22 juni
 Klas 2 en 3 naar Walibi.
Woensdag 27 juni
 Minirooster.
 Bovo.
Donderdag 28 juni t/m dinsdag 3 juli
 Proefwerkweek en SE periode 4.
Woensdag 4 juli
 13.30 uur: Kennismakingsmiddag nieuwe brugklassers.
 19.30 uur: Informatieavond ouders nieuwe brugklassers.
Woensdag 4 t/m vrijdag 6 juli
 Reparatiedagen. Leerlingen die nog toetsen moeten inhalen of anderszins, komen naar school.
Vrijdag 6 juli
 Diploma‐uitreiking. Aanvang 16.00 uur, inloop vanaf 15.30 uur.
Maandag 9 juli
 Boeken inleveren:
 09.00 uur
1wB
 10.00 uur
1wA
 11.00 uur
1wD
 Klas 2: Reparatiedag. Leerlingen die nog toetsen moeten inhalen of anderszins, komen naar school.
 Klas 3: Sportdag op de ODB/RAS‐velden. De gymleraar geeft meer informatie over de exacte plaats
en tijd.
 Van 19.30 (deuren sluiten om 20.00 uur) tot 00.30 uur: Eindfeest in het Paard van Troje, Prinse‐
gracht 12. Vergeet niet een kaartje te kopen bij de kantine‐verkoopbalie!

Dinsdag 10 juli
 Boeken inleveren:
 09.00 uur
3wA
 10.00 uur
3wB
 11.00 uur
3wD
 Klas 1: Reparatiedag. Leerlingen die nog toetsen moeten inhalen of anderszins, komen naar school.
 Klas 2: Sportdag op de atletiekbaan Laan van Poot. De gymleraar geeft meer informatie over de
exacte plaats en tijd.
Woensdag 11 juli
 Boeken inleveren:
 09.00 uur
2wA
 10.00 uur
2wB
 11.00 uur
2wD
 Klas 1: Sportdag op de ODB/RAS‐velden. De gymleraar geeft meer informatie over de exacte plaats
en tijd.
 De school belt ouders/leerlingen over de uitkomst van de rapportvergadering en bij klas 3 ook over
eventuele herkansingsmogelijkheden.
Donderdag 12 juli
 Alle locaties van het Maris College zijn ‘s middags gesloten in verband met een personeelsuitje.
Vrijdag 13 juli
 10.00 uur: rapport ophalen bij de mentor, daarna: vakantie!!!
Zaterdag 14 juli t/m maandag 27 augustus
 Zomervakantie.
Dinsdag 28 augustus
 Start van het nieuwe schooljaar. Informatie volgt aan het einde van de zomervakantie.

