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Rekentoets klas 4 basis en kader…  

De leerlingen uit de klassen 4 basis en kader hebben komende proefwerkweek de mogelijkheid om 
de rekentoets te herkansen. 
Als een leerling deze toets wil herkansen moet de leerling zich hiervoor aanmelden. 
  
Aanmelden kan door een mail te sturen naar mevr. Souren: k.souren@stichtinglvo.nl 

 

Bericht van onze decanen klassen 3 & 4…  

Infoavonden Gilde-opleidingen klas 3 en klas 4 
Gilde Opleidingen mag weer fysieke lessen en bijeenkomsten verzorgen. Daarom organiseren ze de 
infoavonden weer live op locatie. 
Via de volgende link ziet u welke infoavonden er verzorgd 
worden https://www.gildeopleidingen.nl/events/ 
Inschrijven is  verplicht! 
Mevr. K. Souren, Decaan 

 
 

mailto:k.souren@stichtinglvo.nl
https://www.gildeopleidingen.nl/events/


 
 
Bericht van onze decanen klas 4…  

Online voorlichting sessies klas 4 
Twijfelt uw zoon/dochter nog tussen een aantal mbo-opleidingen? Weet hij/zij niet zeker welke 
opleiding het beste bij hem/haar past? Dan kan uw zoon/dochter deelnemen aan de online 
voorlichtingssessies op dinsdag 23 maart 2021. 
Tijdens een online sessie van maximaal een uur staan docenten klaar met informatie over een 
specifieke opleidingsrichting. De voorlichting vindt plaats in een digitale omgeving en wordt 
ondersteund door een interactieve presentatie. De docent is live aanwezig om de opleidingen toe te 
lichten. En nog belangrijker; leerlingen en ouders kunnen direct vragen stellen. 
Via onderstaand link kun je een  keuze maken uit de opleidingsrichtingen. Bij elke richting staat 
aangegeven voor welk niveau dit is. Je kunt twee richtingen selecteren. 
https://forms.summit.nl/VistaCollege/CentraleVoorlichtingOnline/open/1c24ebe3-cb43-42a3-
8ec9-44112cfb6bf9 

 

Keuzevak D&P leerjaar 3…  

Afgelopen week is de inschrijving geweest van het keuzevak voor periode 3 van onze 3e jaars 
leerlingen. Bijna alle leerlingen hebben zich netjes ingeschreven, dus dat is een groot compliment. 
Het kan echter zijn dat een leerling zich ingeschreven heeft voor een keuzevak dat eigenlijk niet de 
1e keuze was! We willen deze leerling de kans geven om alsnog tot dat keuzevak toegelaten te 
worden. Hoe kan dat? 
Stuur een brief met zeer goede motivatie om alsnog toegelaten te worden tot het keuzevak naar 

meneer Grond (r.grond@stichtinglvo.nl). Daarna zal de vaksectie gaan kijken of dit een goede 

motivatie is en er nog ruimte is om een leerling alsnog toe te voegen aan de groep. Wij nemen 

vervolgens persoonlijk contact op met ouders en leerling om dit besluit te bespreken. 

Dhr. Grond 

 

Dinsdag 09 maart…  

In verband met de studiemiddag voor onze docenten vervalt lesuur 6 voor alle leerlingen op dinsdag 
09 maart. In het jaarrooster was voor de dag een 30 minuten rooster  opgenomen. We willen op dit 
moment echter niet omschakelen van een 40 minuten rooster naar 30 minuten rooster omdat dit 
voor veel verwarring leidt bij de leerlingen. Vanuit deze gedachte is de keuze gemaakt om les 6 te 
laten vervallen.  
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Doe mee aan de Open trainingen van Jumbo-Visma…  

 

 

 

 

Team Jumbo-Visma Academy organiseert Open Trainingen om jongeren kennis te laten maken met 
de wielersport. Ben jij tussen de 13 tot en 18 jaar oud, heb je weinig tot geen ervaring met 
wielrennen en vind je het gaaf om de sport te proberen? Doe dan mee met de gratis Open 

Trainingen!   
  
Tijdens de Open Trainingen leer je hoe je bochten rijdt, in een groep fietst en nog veel meer! Plezier 
staat altijd voorop. Zo ontdek jij op een leuke manier de wielersport. De Open Trainingen vinden 
plaats op meerdere locaties. Jij kiest zelf waar, wanneer en hoe vaak je deelneemt. Deelnemers die 
niet in het bezit zijn van wielermateriaal krijgen een racefiets en helm te leen.   
  
Meer informatie en aanmelden:  teamjumbovisma.nl/open-trainingen-team-jumbo-visma-academy-
2021/ 
 

 

Mindfulness voor leerjaar 1&2…  

Mindfulness les 
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Veel jongeren ervaren psychische klachten, voelen zich somber en zitten minder lekker in hun vel.  

De strenge corona maatregelen versterken deze problematiek nog eens extra. 

Maakt u zich zorgen over het welzijn van uw kind? 

Stella Maris Valkenburg biedt vanaf nu op de dinsdagen (start 9 maart) en de donderdagen (start 

11 maart) wekelijks Mindfulness les aan voor leerlingen van het 1e en 2e jaar. 

Mindfulness toepassen in je leven is een manier om beter om te kunnen gaan met stress en om te 

leren ontspannen. 

De lessen worden verzorgd door Brigitte Zink, docent Frans op onze school en tevens Mindfulness 

coach.  

Door middel van eenvoudige oefeningen en bewegingen leren de leerlingen spelenderwijs 

herkennen en benoemen wat ze voelen en wat ze nodig hebben om tot ontspanning en rust te 

komen. 

Door wekelijks de lessen te volgen, wordt het steeds meer een gewoonte die ze in het dagelijkse 

leven kunnen toepassen. 

Heeft uw kind interesse? Dan nodigen wij uw kind uit om aanstaande dinsdag (1e jaars) of donderdag 

(2e jaars) na de lessen op school, te komen meedoen. De lessen vinden plaats in de aula. 

Stella Maris biedt de lessen gratis aan ter ondersteuning in deze moeilijke tijden. 

Lestijden: 

1B:   Dinsdag, het 6e uur  (12.20-13.00) 

1A en 1C:  Dinsdag, het 7e uur  (13.30-14.10) 

2C:  Donderdag, het 8e uur  (14.10-14.50) 

2A en 2B:  Donderdag het 9e uur  (14.50-15.30) 

 
 

 

Voor u allemaal een fijn weekend! 

 

 
Belinda Westera 
Directeur Stella Maris Valkenburg 
 

 


