Laatste weken jaaragenda 2021 leerlingen

wk les
nr wk per wk
22 42 p4 w8

23 43 p4 w9

datum dag bijzonderheden
31 mei ma OR
1 jun
2 jun
3 jun
4 jun
7 jun
8 jun
9 jun

di
wo
do toetsrooster bekend
vr
ma
di
wo

10 jun do gezamenlijke bijeenkomst
klankbordgroepen:
klas 6 uitslag CSE tijdvak 1
11 jun vr
24 44 p4 w10

25 45 p4 w11

26 46 p4 w12

14 jun ma MR (extra);
inleveren cijfers klas 4, 5
inhaal P2 en P3
15 jun di 19.00-21.00 klas 1,2,3
tafelpresentatie Cnopiusplus
(Zoom)
16 jun wo kennismakingsmiddag en
fotografie nieuwe
brugklasleerlingen
17 jun do
18 jun vr
21 jun ma
22 jun di
23 jun wo
24 jun do
25 jun vr

do
vr

13.00 klas 4, 5 inhaal P2 en P3
15.00 klas 4, 5,6
Econasiumlezing Fantoomgroei

15.00 ob inhaalmoment
tussentijdse toetsen P4
toetsvrij;
14 t/m 23 juni klas 6 CSE-2
toetsvrij
verkort rooster
T4
Jong Celeanum sportdag;
8.30-12.30 uiterste inleverdatum
alle mediatheekitems

Jong Celeanum workshop
graffiti
roostervrij lln

28 jun ma
29 jun di
30 jun wo

1 jul
2 jul

leerlingen
13.30 klas 4 Econasium
simulatiespel EcoPlaza
klas 4 activiteit Klassieke Talen

klas 6 uitslag CSE-2

1 van 2

klas 1 t/m 5 sportdag;
klas 4 herkansing P4;
klas 5 deadline inleveren PWS
via de mail: eerste hoofdstuk
roostervrij lln
roostervrij lln

Laatste weken jaaragenda 2021 leerlingen
wk les
nr wk per wk
27 47 p4 wk13

28

29

datum dag bijzonderheden
5 jul ma MR;
8.45 inleveren cijfers
herkansingen klas 4 P4;
klas 1 en 4 boeken
inleveren
6 jul di klas 2 en 5 boeken
inleveren
7 jul wo klas 3 boeken inleveren
8 jul do

9 jul
12 jul
13 jul
14 jul
15 jul
16 jul
19 jul

vr vanaf 10.00 promotie
ma
di
wo
do klas 6 uitslag CSE-3
vr
ma

2 van 2

leerlingen
klas 5 deadline inleveren tweede
hoofdstuk PWS

6 t/m 9 juli klas 6 CSE-3
activiteitendag;
klas 5 deadline inleveren derde
hoofdstuk PWS;
klas 6 diploma-uitreiking
zomervakantie t/m 20 aug

