Gymnasium Celeanum Jaaragenda 2017-2018 (versie september)
wk les per
nr wk wk
36

1 p1 w1

37

2 p1 w2

38

3 p1 w3

39

4 p1 w4

40

5 p1 w5

datum dag leerlingen
4 sep ma 9.00 herexamens bobo
13.15-15.30 klas 1
introductieprogramma Zoom
13.30 klas 2 en 4 ophalen rooster en
boeken
14.15 klas 3 en 5 ophalen rooster en
boeken
15.00 klas 6 ophalen rooster en
boeken
5 sep di 8.45-13.00 klas 1
introductieprogramma Westerlaan
klas 2, 3, 5 & 6 eerste lesdag
klas 4 introductiedag
6 sep wo klas 1 kamp
7 sep do klas 1 kamp
12.30-16.00 klas 6 opstartmiddag
PWS
8 sep vr klas 1 kamp en sportdag
11 sep ma klas 1 uitleg over schoolplanner OOZ
deze week
klas 6 start organisatie
presentatieavond PWS
12 sep di
13 sep wo 19.00 klas 3 ouderavond LOB
14 sep do 20.00 ouderavond klas 5 met lln
15 sep vr
18 sep ma schoolfotograaf Zoom
klas 1 woordbeelddictee deze week

bijzonderheden

start P1

studieplanners P1 beschikbaar

huiswerkklas P1
toetsvrij
celefoongids voor lln op site
HPG startdag

19 sep di 20.00 ouderavond klas 6 met lln
20 sep wo
21 sep do 20.00 ouderavond klas 4 TF
22 sep vr
25 sep ma schoolfotograaf Westerlaan
toetsvrij
's middags absentiefotografie Zoom 25-29/9 MEP-Nederland
Twijn4daagse
26 sep di verkort rooster
Twijn4daagse
27 sep wo
28 sep do 15.00-15.45 klas 6 voorlichting extra Twijn4daagse
faciliteiten CE voor leerlingen
29 sep vr ZGB Brugklasfeest
Twijn4daagse
2 okt ma
toetsrooster beschikbaar
3 okt di 14.00-15.15 klas 6 voorlichting extra Herdenking bij Rozenboom
faciliteiten CE voor ouders en lln
4 okt wo
5 okt do
6 okt vr

Gymnasium Celeanum Jaaragenda 2017-2018 (versie september)
wk les per
nr wk wk
41

6 p1 w6

datum dag leerlingen
9 okt ma klas 2 planetarium deze week

di klas 6 NLT excursie RUG & KVICART
11 okt wo verkort rooster
12 okt do
13 okt vr 14.00 schooldebatwedstrijd
10 okt

42

7 p1 w7

43

8

44

9 p1 w9

45 10 p2 w1

16 okt ma klas 1 afname SVL deze week
klas 2 planningscursus deel 1 deze
week
14.00 schooldebatwedstrijd
17 okt di klas 6 ioniserende stralenpracticum
(onder voorbehoud)
18 okt wo 15.00 klas 5 & 6 Lezing Rodaan Al
Galidi (MAW & Ne)
19 okt do
20 okt vr 8e uur inhaal toetsen obo
23 okt ma
24 okt di
25 okt wo
26 okt do
27 okt vr
30 okt ma klas 2 planningscursus deel 2 deze
week
31 okt di
1 nov wo
2 nov do
3 nov vr
6 nov ma
7 nov di
8 nov wo

46 11 p2 w2

9 nov do
10 nov vr klas 1 kunstendag (Westerlaan)
13 nov ma

14 nov di 12 uur klas 2 sportdag
15 nov wo

16 nov do klas 6 lesvrij i.v.m. PPA
klas 6 doorloop oefenen PPA
17 nov vr leerlingen vrij

bijzonderheden
klas 3 internationalisering Latijn in
Italië deze week
HPG opleiding
surveillancerooster beschikbaar

13-20/10 klas 5 internationalisering
in Zwolle
Sportweek deze week

Outdoor event

huiswerkvrij

toetsvrij
toetsvrij
toetsvrij
Celexbijeenkomst
toetsweek P1
bezoeken groep 8 deze week
14.00-15.30 open lesmiddag groep 8
HPG regio Noord

16.00-17.00 en 19.30-20.30
voorlichting groep 8 leerlingen en
ouders
start P2
huiswerkvrij
huiswerkklas P2
20.00 propaganda-avond

Gymnasium Celeanum Jaaragenda 2017-2018 (versie september)
wk les per
nr wk wk
47 12 p2 w3

48 13 p2 w4

49 14 p2 w5

50 15 p2 w6

51 16 p2 w7

52 17

1

18

datum dag leerlingen
20 nov ma
21 nov di
22 nov wo
23 nov do
24 nov vr

bijzonderheden

24/11-1/12 opgave spreekmiddag/avond via Magister

27 nov ma 11.00 herkansingsformulieren
inleveren
28 nov di
29 nov wo vrij
30 nov do verkort rooster
13.30 inhaal/herkansingen
1 dec vr klas 6 inleveren concept PWS
4 dec ma 8.45-11.20 klas 3-5 cursus
rapporten deze week
studievaardigheden
5 dec di 10.35 Sinterklaas (Westerlaan) en
daarna sinterklaasviering in de klas
12.05 Sinterklaas (Zoom) en daarna
sinterklaasviering in de klas (klas
1&2)
klas 3 t/m 6: les
6 dec wo
toetsrooster beschikbaar
7 dec do 8.45-11.20 klas 3-5 cursus
studievaardigheden
16.00 spreekmiddag/-avond
8 dec vr
Paarse Vrijdag
Badminton toernooi
11 dec ma klas 1 planningscursus deel 1 deze
week
12 dec di
13 dec wo
14 dec do
15 dec vr 21.00 ZGB Gala
HPG leerlingendag
18 dec ma verkort rooster
Celescoop deze week
19 dec di
20 dec wo
21 dec do klas 3 excursie Lille
22 dec vr kerstactie-viteit
25 dec ma
26 dec di
27 dec wo
28 dec do
29 dec vr
1 jan ma
2 jan di
3 jan wo
4 jan do
5 jan vr

Gymnasium Celeanum Jaaragenda 2017-2018 (versie september)
wk les per
nr wk wk
2

3

4

5

6

7

8

datum dag leerlingen

19 p2 w8

8 jan ma klas 1 planningscursus deel 2 deze
week
9 jan di
10 jan wo
11 jan do 20.00 klas 5 Romeavond voor
ouders en lln
12 jan vr klas 6 Nederlands gedocumenteerd
schrijven
8e uur inhaal toetsen obo
20 p2 w9 15 jan ma
16 jan di
17 jan wo verkort rooster
18 jan do
19 jan vr klas 1 excursie Nijmegen
klas 2 kunstendag Westerlaan
21 p2 w10 22 jan ma klas 6 LT Duits

22 p3 w1

23 p3 w2

24 p3 w3

25

23 jan
24 jan
25 jan
26 jan
27 jan
29 jan

di
wo
do
vr
za
ma

klas 6 LT Engels
klas 6 LT Frans

30 jan
31 jan
1 feb
2 feb
5 feb
6 feb
7 feb

di
wo
do
vr klas 6 inleveren PWS
ma
di
wo

12 uur klas 3 sportdag
Open Dag
14.00 klas 5&6 Natuurkunde
Olympiade

8 feb do 11.00 herkansingsformulieren
inleveren
9 feb vr 12.30 klas 4 voorlichtingsmiddag
12 feb ma
13 feb di vrij
14 feb wo verkort rooster
13.30 inhaal/herkansingen
15 feb do
16 feb vr
19 feb ma
20 feb di klas 3-5 presentatiecursus
16.00 spreekmiddag/-avond
21 feb wo
22 feb do
23 feb vr

bijzonderheden
huiswerkvrij
9-22/1 klas 6 rekentoets

toetsvrij
toetsvrij
Toetsweek P2

22/1-1/2 klas 3-5 wiskundeolympiade
(enkele lln)
14.00-15.30 open lesmiddag groep 8
herkansingsformulieren beschikbaar
start P3
huiswerkvrij
huiswerkklas P3

6-13/2 opgave spreekmiddag/-avond
via Magister

Volleybal toernooi

HPG examenmodule

rapporten deze week
klas 5 voorlichting PWS deze week

Gymnasium Celeanum Jaaragenda 2017-2018 (versie september)
wk les per
nr wk wk
9

26 p3 w4

10 27 p3 w5

datum dag leerlingen
26 feb
27 feb
28 feb
1 mrt
2 mrt
5 mrt
6 mrt

11 28 p3 w6

12 29 p3 w7

13 30 p3 w8

14 31 p4 w1

7 mrt
8 mrt
9 mrt
10 mrt
12 mrt

ma
di
wo
do
vr
ma klas 5 Romevoorbereidingsdag
di klas 2 excursie NEMO
9-12.30 klas 5MAW Statenspel bij
Provincie Overijssel
wo klas 4 & 5 beroepenavond
do klas 6 19.00 PWS-avond
vr
za klas 5 vertrek Romereis
ma

13 mrt di
14 mrt wo
15 mrt do klas 1 & 2 kangoeroewedstrijd
16 mrt vr klas 6 afhandelen HD, LO & PWS
8e uur inhaal toetsen obo
19 mrt ma
20 mrt di
21 mrt wo
22 mrt do 10.35-12.05 klas 3-5
presentatiecursus
19.00 klas 1 poëzieavond
23 mrt vr klas 1 huiswerkvrij; lesuur 1&2 vrij
klas 6 Engels essay schrijven
26 mrt ma
27 mrt di
28 mrt wo klas 1AB project KV en
Techniek/spelcomputermuseum
klas 1CDE vrij
29 mrt do klas 1AB vrij
klas 1CDE project KV en
Techniek/spelcomputermuseum
30 mrt vr Goede Vrijdag - vrij
2 apr ma Tweede Paasdag - vrij
3 apr di
4 apr wo klas 3 inleveren keuzeformulier
5 apr do klas 3 kunstendag
12 uur klas 1 sportdag
6 apr vr

bijzonderheden

huiswerkvrij
klas 5 inschrijving PWS deze week
6-19/3 klas 5 & 6 rekentoets
klas 3 spreekdagen decaan met
leerlingen/ouders deze maand

klas 3 internationalisering Latijn in
Nederland deze week

HPG examens

toetsvrij

toetsvrij
Toetsweek P3
HPG examens

HPG examens

start P4
huiswerkvrij
huiswerkklas P4
Unihockey toernooi

Gymnasium Celeanum Jaaragenda 2017-2018 (versie september)
wk les per
nr wk wk
15 32 p4 w2

16 33 p4 w3

17 34

18 35

19 36 p4 w4

20 37 p4 w5

21 38 p4 w6

datum dag leerlingen

bijzonderheden

9 apr ma
10 apr di klas 4 college carrousel
11 apr wo
12 apr do 11.00 klas 6 herkansingsformulieren 12-15/4 MEP Overijssel
inleveren
13 apr vr
Schoolhockey toernooi
16 apr ma klas 6 herkansingen
16/4-23/4 opgave
tutorenspreekavond Magister
rapporten deze week
17 apr di klas 6 herkansingen (reserve)
18 apr wo 11.00 klas 4&5 inleveren
herkansingsformulieren
19 apr do
20 apr vr Lustrum 600 jaar Cele
21 apr za Lustrum 600 jaar Cele
23 apr ma
24 apr di tot 12.05 klas 6 laatste lesdag
12.30 controle en reclameren SEcijfers
25 apr wo verkort rooster
13.30 inhaal/herkansingen
26 apr do 12.05 klas 6 stunt
daarna vrij
27 apr vr
28 apr za klas 6 via post overzicht SE-cijfers
30 apr ma
1 mei di
2 mei wo
3 mei do
4 mei vr
7 mei ma
8 mei di
9 mei wo
10 mei do
11 mei vr
14 mei ma
huiswerkvrij
start CE - 1e tijdvak
15 mei di 18.30 tutorenspreekavond
16 mei wo
17 mei do
Athenespelen
18 mei vr
Athenespelen
Schoolhockey finale
21 mei ma
22 mei di
Voetbaltoernooi
23 mei wo
HPG regio noord
24 mei do
25 mei vr
eind CE

Gymnasium Celeanum Jaaragenda 2017-2018 (versie september)
wk les per
nr wk wk
22 39 p4 w7

23 40 p4 w8

24 41 p4 w9

datum dag leerlingen

bijzonderheden

28 mei ma klas 5 PWS haalbaarheidsonderzoek
inleveren
29 mei di klas 3 excursie Walibi (reserve)
klas 6 rekentoets extra afname
30 mei wo klas 3 excursie Walibi
toetsrooster beschikbaar
30/5-11/6 klas 5 & 6 rekentoets
31 mei do
1 jun vr
4 jun ma
5 jun di verkort rooster
9-12 klas 5 Rectors League
6 jun wo
7 jun do
8 jun vr klas 4 excursie Amsterdam
11 jun ma vrij
12 jun di
13 jun wo 13.30-16.00 klas 6 inleveren boeken
geslaagde leerlingen
14.00-16.00 klas 6 ophalen
voorlopige cijferlijst

14 jun do
15 jun vr
25 42 p4 w10 18 jun ma klas 6 CE-2
19 jun di klas 6 CE-2
20 jun wo klas 6 CE-2
klas 4&5 Berlijn-/Parijsreis
21 jun do klas 6 CE-2 extern (aangewezen
vakken)
19.00 klas 2 Science Festival
klas 4&5 Berlijn-/Parijsreis
22 jun vr 8e uur inhaal toetsen obo
klas 4&5 Berlijn-/Parijsreis
26 43 p4 w11 25 jun ma
26 jun di
27 jun wo verkort rooster
28 jun do
29 jun vr
27 44 p4 w12
2 jul ma
3 jul di
4 jul wo
5 jul do
6 jul vr klas 1 excursie Burgersbush
klas 2 excursie Xanten

toetsvrij
toetsvrij
toetsvrij
Toetsweek P4

Gymnasium Celeanum Jaaragenda 2017-2018 (versie september)
wk les per
nr wk wk
28 45 p4 w13

29 46

30 47

datum dag leerlingen
9 jul ma vrij
9-12 uur klas 1 & 2 Technology &
Design inhalen werkstukken
10 jul di sportdag klas 1-5
11 jul wo vanaf 8.45 bespreken toetsen
14.00 inhaal-/herkansingsformulier
inleveren
12 jul do vrij
13 jul vr vrij
16 jul ma 10.30 herkansingen/inhaal obo
17 jul di vanaf 9.00 boeken inleveren
18 jul wo vanaf 9.00 boeken inleveren
19 jul do activiteitendag
19.30 klas 6 diploma-uitreiking
20 jul vr 10.00 promotie klas 1, 2 & 3
11.15 promotie klas 4 & 5
23 jul ma

bijzonderheden

