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Mondkapjes…  

Gisteren heeft u een aparte brief ontvangen over het dragen van mondkapjes binnen school. Vanaf 

maandag wordt dit verplicht voor iedereen in de gangen van de school. De manier van gebruik 

bepaalt voor een groot deel ook de veiligheid. In de bijlage treft u daarom een handleiding aan. 

Binnen de mentorles zal deze handleiding ook met leerlingen worden besproken.  

Beslisboom…  

Het blijft soms lastig om te beslissen wanneer uw zoon/dochter wel of niet naar school kan. Onlangs 

heeft u een beslisboom ontvangen. De ontwikkelingen gaan momenteel erg snel en daarom bij deze 

de laatste versie. Mocht u twijfelen, dan kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met school. 

Inschrijven D&P reminder… 
Let op: In It’s Learning staat alvast welke keuzevakken mogelijk zijn om te kiezen. 

8 t/m 12 oktober Inschrijving keuzevak periode 2 op stage 

14 + 15 oktober Inschrijving keuzevak periode 2 op school 

 

Inschrijvingen keuzevakken  

De leerlingen kiezen 1 keuzevak voor periode 2. Dit kan een stageplek zijn of een keuzevak op school, 

niet beiden! 

Inschrijving stage: De leerling stuurt een aanvraag met goede motivatie naar mevrouw Dols 

(j.dols@stichtinglvo.nl) en meneer Grond (r.grond@stichtinglvo.nl). Uiterlijk 13 oktober krijgt de 

leerling een bericht of de stage goedgekeurd is en er nog plek is.  

Wil je een grote kans maken? Zorg dat je dan ook een goede motivatie geeft! 

Inschrijving keuzevak: Via het vak Inschrijvingen keuzevakken in It’s Learning, kunnen de leerlingen 

op 14 oktober vanaf 18.00 uur inloggen en hun keuze doorgeven. Als leerlingen op 16 oktober nog 

niet ingevuld hebben, zullen wij hen een plek toewijzen. 

Dhr. R. grond 
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CKV leerjaar 3… 
Voor het vak CKV in leerjaar 3, vindt op 12 oktober van 9 uur tot 14.15 uur de eerste cultuurdag 
plaats van dit schooljaar. De cultuurdag is een spetterende dag waar de actieve ervaring met kunst 
centraal staat. Niet passief achterover leunen, maar nieuwsgierigheid opwekken en het experiment 
aangaan; kunst tot in je poriën laten doordringen! 
 
Het thema is URBAN!  

Leerlingen volgen in verschillende rondes, diverse workshops binnen de kunstdisciplines van CKV; 
van theater tot muziek, van beeldende kunst tot dans. De gehele dag is georganiseerd door de 
kunstsectie in samenwerking met 4XM. Er zijn geen kosten aan verbonden.  

De indelingen worden volgende week gepubliceerd en besproken tijdens de lessen CKV. Ook zullen 
de indelingen in It’s Learning geplaatst worden zodat u ook thuis mee kunt kijken naar de planning 
voor die dag. Verwacht wordt dat de leerlingen om 8.45 uur op school zijn, zodat we met de 
gastdocenten om 9.00 uur kunnen starten. Belangrijk is dat de leerlingen in makkelijk zittende 
kleding naar school toe komen. Omkleden is niet mogelijk!  

We gaan voor een fantastische dag vol kunst en cultuur!!! In de bijlage de poster voor deze dag. 

Mevrouw M. Wang 

 

Belangrijke data jaarrooster 

Oktober 

06 30 minuten rooster 

12 CKV dag leerjaar 3 

13 30 minuten rooster 

19  Herfstvakantie 

 

Ik wens u een fijn weekend!                  

 
Belinda Westera 
Directeur Stella Maris Valkenburg 
 

 
 

https://www.cultuurdag.nl/workshops-op-school/theater/
https://www.cultuurdag.nl/workshops-op-school/muziek/
https://www.cultuurdag.nl/workshops-op-school/dans/

