Nieuwsbrief VSO Almelo
Een school van Attendiz
Nieuwsbrief april 2022
Het is aan alles te merken; we gaan het laatste stuk
van het schooljaar in. Het weer wordt mooier, de
examenleerlingen baldadiger en er moet al gekozen
worden voor profielen en keuzemodules.
In deze voorlaatste nieuwsbrief van dit schooljaar vindt
u hier informatie over en meer nieuws, dus lees ‘m
aandachtig door.
Deze nieuwsbrief én meer informatie is te vinden op
onze website: https://vso.hetmozaiek-attendiz.nl/
Aanstaande examens
Alle examenleerlingen hebben inmiddels een planning
voor hun examens ontvangen en kunnen zich gaan
voorbereiden. We wensen alle leerlingen heel veel
succes met hun examens en hopen voor iedereen in
juni de vlag uit te kunnen hangen!
Rooster na de meivakantie
Vanaf de meivakantie hebben de examenleerlingen
(bijna) geen klassikale lessen meer, maar zijn nog wel
op school voor (oefen-)examens en dat vraagt
aanpassingen in het rooster. Het nieuwe rooster is
binnenkort te vinden op SOMtoday.
Cito
De Cito-afname bij de leerlingen van leerjaar 1, 2 en 3
is gestart. Door leerlingen te volgen en regelmatig te
toetsen, krijgen we objectief inzicht in de ontwikkeling
van elke leerling. Enkele toetsen moeten nog worden
afgenomen en zodra de resultaten bekend zijn, wordt
u hierover geïnformeerd.
Examenstunt
Afgelopen vrijdag was het de laatste officiële lesdag
van de examenleerlingen. Traditioneel hoort daar een
examenstunt bij. De school was ‘versierd’ en enkele
docenten moesten er aan geloven door te kiezen voor
een ballon die boven hun hoofd werd kapot geprikt.
Hilariteit volop op het plein. Het was een leuke laatste
dag voor de vierdejaars. Grote waardering voor de
groep die ook alles weer netjes heeft opgeruimd na
afloop!

Keuzeformulieren
Alle tweedejaarsleerlingen hebben een keuzeformulier
meegekregen waarop zij aan moeten geven voor welk
profiel zij in de bovenbouw gaan kiezen. Daarnaast
moeten zij én de derdejaarsleerlingen kiezen voor de
keuzemodules die ze willen gaan volgen in de
bovenbouw. Een informatieboekje is uitgedeeld, maar
mocht u meer informatie willen, dan kunt u altijd
contact opnemen met de mentor. De formulieren
moeten in de week na de meivakantie worden
ingeleverd.
Activiteiten
Als school zijn we natuurlijk vooral verantwoordelijk
voor goed onderwijs. Maar bij VSO Het Mozaïek vinden
we het ook belangrijk dat onze leerlingen andere
(sociale) vaardigheden meekrijgen gedurende hun
schoolperiode. Hiervoor hebben we aandacht tijdens de
lessen, maar ook tijdens bijzondere activiteiten, zoals:
-Judolessen;
-Outdoor Challenge park;
-Voorstelling seksualiteit en relaties
-Among us-spelavond;
-Escaperooms over sexting/sociale media;
-Sportoriëntatie;
-Gastles over oorlog;
-Bezoek Dierenpark Nordhorn;
-Pleurbaltoernooien;
-Bezoek landgoed Kaamps;
-En nog veel meer!
Het is waardevol voor leerlingen om op deze manier te
werken aan vaardigheden. Leerlingen overwinnen
angsten, krijgen zelfvertrouwen, moeten samenwerken
en ontdekken kanten van zichzelf en anderen die tot
dan toe onbekend waren. We willen ons als school dan
ook inzetten om dergelijke activiteiten een blijvende
plek in ons aanbod te geven.
Belangrijke data
t/m 8 mei:
Meivakantie
17 mei:
Verkorte lesdag
26-27 mei:
Hemelvaart
1 juni:
Verkorte lesdag
6 juni:
Tweede Pinksterdag
9 juni:
Schoolreis
17 juni:
Personeelsdag (leerlingen vrij)
22 juni:
Sportdag
27 juni:
Verkorte lesdag
8 juli:
Feestdag (meer informatie volgt)
Het team van VSO het Mozaïek wenst u een
fijne meivakantie!

