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Kerstwens 
De eerste helft van het schooljaar 2018-2019 zit er bijna op. De toetsweek is achter de rug en de docenten 
hebben in de week voor de vakantie een tussenbalans opgemaakt van de vorderingen van de leerlingen. Eind 
december is altijd een belangrijk moment om het signaal te kunnen geven of een leerling op koers ligt of dat er 
nog een inhaalslag moet worden gemaakt om het schooljaar succesvol te kunnen gaan afsluiten in juli. Maar nu 
is er eerst tijd voor iedereen om na de inspanningen van de afgelopen periode even rust te nemen en te genieten 
van gezellige feestdagen met familie en vrienden. Namens het hele team van Eijkhagen wens ik u en jullie een 
prettig Kerstfeest en geluk en gezondheid in 2019.  
 
Jos van Eyk 
 
Uitreiking junior tto certificates 
De woensdag voor de herfstvakantie hebben de 
leerlingen van 4 tvwo hun junior tto certificates 
ontvangen. Deze feestelijke uitreiking had dit jaar het 
thema “the Oscars” en was een daverend succes. De 
avond begon met een prachtige speech van mevrouw  
Odita en ging vervolgens verder onder de feestelijke 
leiding van mevrouw Zandvoort en mevrouw Mingelers.  
 
De leerlingen hadden tijdens de les Engels van mevrouw 
Odita persoonlijke berichten over elkaar ingesproken en 
deze hadden een prominente rol tijdens de avond. De positiviteit van de boodschappen was hartverwarmend, 
zelden zagen we een groep leerlingen die elkaar op deze manier openlijk durfde toe te spreken. Een mooie en 
memorabele avond.  
 
Little Victorians 
Maandag 29 september hebben de leerlingen van Eb1l en Eb1m deelgenomen aan de workshop Little Victorians 
van de Phileas Fogg Theater Company. De leerlingen hebben aan de hand van deze workshop weer kennis 
opgedaan over het leven in Victorian England, gewerkt aan hun Engelse taal en niet te vergeten aan hun 
presentatievaardigheden. Een geweldige avond.  
 
Lezing Albertine Bloemendal 
Vrijdag 2 november was Albertine Bloemendal, 
Amerikanist verbonden aan de Universiteit Leiden, op 
school om een lezing te geven over de 
congresverkiezingen in Amerika die aanstaande dinsdag 
plaatsvinden. De leerlingen van 4 en 5 tvwo plus de 
leerlingen van de clusters Geschiedenis uit 4 en 5 
regulier vwo waren aanwezig bij deze informatieve en 
interessante lezing. De leerlingen kregen uitleg over het 
Amerikaanse politieke systeem en de bredere context van de congresverkiezingen. Tevens werden er aan de 
hand van actuele campagnefilmpjes antwoord gegeven op onder andere de volgende vragen. Waarom zijn de 
congresverkiezingen eigenlijk belangrijk? Hoe werken campagnes vandaag de dag? Wat zijn de belangrijkste 
kwesties in deze verkiezingen? En in hoeverre zijn de verkiezingen een referendum over het presidentschap van 
president Trump?  



Uitreiking senior tto certificaten 
De leerlingen van 6 tvwo moeten elk jaar na de zomervakantie 
terugkomen naar school om hun senior tto certificaat in 
ontvangst te nemen aangezien de uitslag van hun International 
Baccalaureate (IB) English examen aan het einde van het 
schooljaar nog niet bekend is. Bovendien zijn de IB- en 
Cambridge certificaten dan nog niet binnen dus kunnen we deze 
ook niet overhandigen.  
 
Afgelopen vrijdag werden tijdens een feestelijke avond alle 
certificaten uitgereikt aan de groep van 17/18. Ouders, broers, zussen, leerlingen, docenten en onze oud-
medewerker Frans Hendriks kwamen samen in de Martinzaal om onder het genot van een hapje en een drankje 
deze groep leerlingen nog één keer in het zonnetje te zetten. Certificaten werden getekend, anekdotes gedeeld, 
er werd getoast en hard gelachen en Tom en Jesse lieten zelfs nog even hun karaoketalenten zien. Iedereen liep 
aan het einde van de avond met een geweldig gevoel naar buiten, een top avond met een geweldige groep ex-
leerlingen. Ze lijken klaar voor de volgende stap in hun schoolcarrière. Missie geslaagd! 
 
Uitwisseling met Zaragoza 
Vrijdagavond 26 oktober rond 21.00 uur arriveerden de leerlingen uit Zaragoza en de twee begeleidende 
docenten Judith en Elena op onze school en een week later op zaterdag hebben zij ons weer verlaten. Voor onze 
3 tto leerlingen was het een week vol activiteiten, excursies en culturele uitwisselingen. Het project werd 
opgehangen aan het thema Food waarbij de leerlingen in school werkten aan folders, posters en filmpjes die zij 
afgelopen vrijdag in het OLC met verve presenteerden. Onze leerlingen gingen verder samen met hun Spaanse 
buddy’s op excursies naar Maastricht en Amsterdam, waar zij onder andere de Basiliek van Sint Servaas, de 
Zaanse Schans en het Rijksmuseum bezochten. De leerlingen en ouders hebben de week als druk ervaren maar 
de meesten waren zeer te spreken over deze uitwisseling, op naar deel twee in april! 
 
Euregiocup 
Ook dit jaar neemt Eijkhagen weer deel aan de Euregiocup. In 
deze spannende toernooien gaan leerlingen van onze school in 
verschillende sporten de sportieve strijd aan met andere scholen 
in de omgeving. De toernooien zullen plaatsvinden op de 
volgende data: 
 
Volleybaltoernooi: 26-02-2019  
Atletiektoernooi: 15-05-2019 
Handbaltoernooi: 07-06-2019 
Softbaltoernooi: 12-06-2019 
 
Even voorstellen: nieuw gezicht bij het ondersteuningsteam 
Mijn naam is Esther Reumkens, ik ben getrouwd en ik heb twee zoontjes van 5 
en 4 jaar en een dochter van 3 jaar. Wij wonen in Doenrade waar wij druk 
bezig zijn met klussen aan onze woonboerderij.  
 
Na mijn opleiding ben ik gestart op VSO De Pyler in Heerlen, sinds 2 jaar werk 
ik vanuit De Pyler voor het Samenwerkingsverband. Afgelopen week ben ik op 
Charlemagne College Eijkhagen gestart en mag ik het ondersteuningsteam 
komen versterken. Komende weken zal ik vast kennismaken met de rest van 
het team. 
 
 
 
 
 
 



Reisverslag Rovigo 
Van 28 september tot en met 2 oktober zijn we met de winnaars van de 
Europadag uit 3 vwo naar Rovigo geweest voor een bezoek. Na een 
goede vlucht met een beetje vertraging en het relatief snel vinden van 
de pendelbus naar Mestre vonden we een trein met Rovigo erop, niet 
wetende dat dit de scenic route, via Venetië, was… Uiteindelijk goed in 
Rovigo aangekomen werden we zeer warm en hartelijk onthaald door 
onze collega Matteo en de gastfamilies aldaar. Na een korte aarzeling 
werd de eerste internationale knuffel al uitgedeeld, hetgeen (achteraf 
blijkend) een kloppende voorbode was voor een geweldige verblijf.  
 
Nadat wij de koffers naar de hotelkamer hadden gebracht en ons kort hadden opgefrist, vertrokken we met 
Matteo naar de locatie waar de fietsen voor de fietstocht op ons stonden te wachten. Hier troffen we ook onze 
leerlingen met hun match, die hadden in de tussentijd hun gastfamilie met hun enorme gastvrijheid leren kennen. 
Laten we stellen dat zij zeker geen honger hoefden te lijden, want voor de zekerheid kregen zij zelfs een 
voedselpakketje mee. De fietsroute was ontzettend leuk georganiseerd door Matteo, waardoor we ook veel over 
de geschiedenis en cultuur van Rovigo te weten zijn gekomen. We begonnen bij een ronde kerk die door vorsten 
uit het verleden gebruikt is geworden om hun connectie met het goddelijke te benadrukken via schilderingen en 
waar de plaatselijke wonderen die in het verleden plaats gevonden zouden hebben afgebeeld zijn. Na een 
behoorlijke fietstocht zijn we uiteindelijk bij een buitenbarretje neergestreken en hebben we samen met de 
leerlingen de eerste dag op waardige Italiaanse wijze afgesloten. Hierna werd één van onze leerlingen nog 
meegenomen naar een feestje waar ze zich kostelijk vermaakt heeft en waar zij opnieuw ondergedompeld werd 
in de Italiaanse cultuur, maar nu op het gebied van verjaardagsfeestjes.  
 
Op de zondag hebben we de dag gesleten in Venetië. Deze wonderschone stad met haar kanaaltjes en 
bijbehorende gondels heeft zeker haar indruk achtergelaten bij ons en de leerlingen. We hebben hier de 
prachtige gebouwen, de joodse wijk en het machtige Piazza San Marco mogen bewonderen (later ook nog maar 
eens de scène uit Sisi bekeken die zich daar afspeelde). Daarnaast hebben we ook de geweldige instabiliteit van 
een gondel mogen ervaren door met een veergondel (ik wist niet dat dit woord überhaupt bestond) van de ene 
kade naar de vismarkt te gaan (mijn respect voor de vaardigheid van de gondelier). Op de terugreis naar Rovigo 
waren veel oogleden dermate zwaar dat menigeen de dag nog eens stilletjes over moet hebben gedaan.  
 
Op maandag zijn we met onze leerlingen naar de studentenstad Padua gegaan. Aldaar kregen wij een 
rondleiding van Matteo, die zelf ook hier gestudeerd heeft. Na een goede koffie in het oudste café van Italië 
werden wij door een van de oudste universiteiten van het land rondgeleid. Het uitzonderlijke aan deze universiteit 
is dat het in de 13e/14e eeuw al aan autopsie deed in haar anatomisch theater. Waar de gemiddelde universiteit 
niet aan autopsie deed, vanwege haar connecties met de katholieke kerk, kon dat in de universiteit (waar o.a. ook 
Leonardo Da Vinci heeft gestudeerd) wel, omdat zij niet aan eender welk geloof verbonden was. Ook bij de 
leerlingen maakte dit theater met het verhaal erbij veel indruk toen ze zagen hoe krap de staanplaatsen daar 
waren. Later die dag terug in Rovigo hebben we ons verblijf in stijl afgesloten met een goede Italiaanse pizza met 
alle leerlingen, hun match en de collega’s van onze collega-school in Rovigo. Hier werd opnieuw duidelijk wat 
een toffe (om in de woorden van de leerlingen te blijven) ervaring de leerlingen hebben opgedaan bij dit bezoek 
aan Rovigo. 
 
De dinsdag was de “afscheidsdag”. Na een bezoek aan het Liceo Celio Roccati in Rovigo - waar onze leerlingen 
ook nog een presentatie over de Europadag gehouden hebben - vloeiden hier en daar zelfs wat tranen. Al met al 
zijn er geweldige vriendschappen ontstaan met deze korte, maar zeker ook krachtige buitenlandse contacten.  
 
Namens de leerlingen: “Het was super leerzaam om met andere talen en culturen in contact te komen” (Sterre). 
“Ik vond het in het begin nog spannend bij het gastgezin, maar ze waren super vriendelijk en gastvrij”(Laura S.) 
“Ik denk dat je zeker aan een uitwisseling moet deelnemen, omdat je zo ook anders gaat kijken naar je eigen 
leven, hoe goed je het bijvoorbeeld hebt…” (Kathleen) “Naast een geweldige ervaring heb ik ook een mooie 
vriendschap overgehouden aan dit verblijf”(Laura H.). 
 
Sierk Dauwerse 



Nieuwe kunst 
In onze trappenhal hangt sinds deze maand een (vernieuwd) kunstwerk. Het is een product van de praktijklessen 
kunst op 4 en 5 vwo schooljaar 2017-2018. Iedere leerling kreeg de opdracht om zijn persoonlijke twist aan het 
design te geven of om het design te koppelen aan een reeds bestaande kunststroming. Alle leerlingen zijn 
enthousiast aan de slag gegaan waarbij er ook wat servies sneuvelde, bedoeld of onbedoeld! Er werd zelfs een 
muziekstuk gecomponeerd met servies (helaas is dit lastig te exposeren, maar het mag niet onvermeld blijven). 
In de nabije toekomst zullen er nog naamkaartjes aan worden toegevoegd zodat duidelijk wordt wie voor welk 
resultaat verantwoordelijk is. 

 
 
Exchange met Catania (Sicilië) voor 3 vmbo 
Maar liefst 26 leerlingen van 3 vmbo, onder leiding van Simone 
van der Sleen, Rik Schrijen en Karin van Buren, namen deel aan 
dit bilateraal uitwisselingsproject met als thema “Let’s go abroad”. 
De hectische week stond bol van culturele hoogtepunten van 
velerlei pluimage vermengd met een vleugje politiek.  
 
Zo bezochten de leerlingen Amsterdam, Brussel, Maastricht en 
Heerlen waarbij onder andere het Van Gogh Museum, Manneken 
Pis, de Sint Servaasbasiliek en de graffiti kunstwerken werden 
aangedaan. In Blegny werd er gewandeld door de schachten van 
de steenkolenmijn o.l.v. een deskundige gids. Ook een officiële 
ontvangst door de burgemeester in het gemeentehuis van Landgraaf vormde een onderdeel van het programma 
en in Brussel was er een uitgebreide rondleiding bij het Europees Parlement.  
 
Terugkijkend op de afgelopen week kan slechts geconstateerd worden dat onze leerlingen én de 27 leerlingen uit 
Sicilië samen een ontzettend mooie en leerzame tijd hebben gehad, getuige de vele tranen bij het afscheid. 
Iedereen staat dan ook te springen om van 24 februari t/m 2 maart in Catania deel te nemen aan het tweede deel 
van dit bijzondere uitwisselingsproject.  



Talencarrousel voor 3 havo 
Op dinsdag 20 november hebben zeven leerlingen tijdens het 
1e en 2e lesuur onderwijs gegeven aan alle 3 havo klassen 
waarbij hun eigen bijzondere talen en culturen centraal stonden. 
Op velerlei manieren gaven zij een indruk van hun eigen land. 
Diverse onderdelen kwamen aan de orde zoals het gebruik van 
woordjes en getallen, politieke en historische thema’s, 
toeristische attracties, het familieleven, muzikale stromingen en 
nog veel meer. E.e.a. werd ondersteund door attributen die de 
lesgevers hadden meegenomen waaronder prachtige 
kledingstukken, de Koran, mooi servies en speciale kleden. Alle 
leerlingen van 3 havo mochten ook nog eens proeven van 
lekkere culinaire gerechten, die speciaal geprepareerd waren voor deze dag. Al met al een bijzonder en mooi 
evenement! We willen graag de volgende lesgevers (en hun ouders) bedanken voor de interessante en leerzame 
lessen: Adnan Alija (Albanië/Kosovo), Amadeus Henskens (Thailand),  Noha Hafez (Egypte) en Miryam El Ktibi 
(Marokko), Racha Doudouh (Marokko), Farah Mohammad en Sara Hakki (Syrië).  
 
Even voorstellen: nieuwe zorgcoördinator 
Mevrouw Kettenis, onze huidige zorgcoördinator, gaat ons per 31 december 2018 helaas verlaten voor een nieuw 
avontuur. Haar vervangster is ondertussen gevonden en stelt zich hieronder even voor: 
 
Beste ouders en leerlingen,  
 
Vanaf 1 januari 2019 heb ik het genoegen om mevrouw Kettenis, als 
zorgcoördinator van Eijkhagencollege op te volgen. Ongeveer 25 jaar 
geleden liep ik zelf als puber rond op deze school, ik ben opgegroeid in 
Landgraaf. 
 
Na mijn studie in Eindhoven, de komst van twee dochters en 15 jaar 
werkzaam te zijn geweest als raadsonderzoeker bij de Raad voor de 
Kinderbescherming waar ik me vooral bezig hield met het analyseren van 
problematische gezinssituaties en ervoor zorgde dat kinderen de hulp 
kregen die ze nodig hadden om veilig op te groeien, mag ik nu invulling 
gaan geven aan deze belangrijke en veelzijdige functie. 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Mevrouw Roos 
 
Project Cultuuruitjes 2018/2019 
Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
De leerlingen van 4 havo en 4 vwo gaan dit jaar op stap! Om kennis te maken met diverse soorten kunst en 
cultuur zouden we jullie kinderen vanalles kunnen bijbrengen in de klas. Echter bij CKV gaat het er meer om dat 
ze het aan den lijve ondervinden. Dus maken zij dit jaar uitstapjes naar Parkstad Limburg Theater en naar De 
Nieuwe Nor: Project Cultuuruitjes 2019! Deze uitstapjes kosten natuurlijk geld, die kosten zijn voor onze rekening.   
 
Misschien is er overigens al een lampje bij u gaan branden... Op vrijdag 9 november was er op school de 
ticketservice van het project Cultuuruitjes 2019 georganiseerd.  De leerlingen hebben toen ook de brief mee naar 
school meegenomen die u ondertekend heeft. Deze brief hebben zij destijds ingewisseld voor een heus 
entreeticket naar keuze en plakt magnetisch misschien wel op jullie koelkast!  
 
Dit zijn de Cultuuruitjes waaruit de leerlingen hebben kunnen kiezen:  
 
 



Bij Parkstad Limburg theaters:  
 

Another kind of blue  Dans  30 nov  Kerkrade  

Rundfunk  Cabaret  19 januari  Heerlen  

De grote oorlog  Beeldend Theater  6 februari  Heerlen  

Mindgames Timon Krause  Show/…  15 februari  Heerlen  

The ruggeds  Show/acrobatiek/dans  27 februari  Kerkrade  

Accrorap  Dans&muziek  20 maart  Heerlen  

In vrede berg en bos  Toneel  20 April  Heerlen  

Roue Verveer  Cabaret  16 mei  Heerlen  

Patrick Laureij  Cabaret  17 mei  Kerkrade  

  
Bij De Nieuwe Nor: 
  

Vrij 16 nov  Capital Hiphip presents: Jung internet  De Nieuwe Nor  

Zat 15 dec  Cookhouse  De Pankraat  

Vrij 21 dec  Donnie  De Nieuwe Nor  

Zat 5 jan  Afterpartees (let op: skikamp)  De Nieuwe Nor  

Zat 6 apr  Ronnie Flex (let op: enkele dagen voor Berlijn/Parijs)  De Nieuwe Nor  

Vrij 12 apr  Tribute: Amy Winehouse (let op: valt samen met Berlijn/ 
Parijs)  

De Nieuwe Nor  

 
'Het uitgaan zelf' en de aard van deze uitstapjes liggen voor velen net buiten hun comfortzone. En dat is wat wij 
graag zien bij CKV. Een uitdaging aangaan en je horizon verbreden! 
 
Heeft u van uw kind nog niet vernomen dat het dit jaar naar een concert of voorstelling gaat vanuit dit project 
'Cultuuruitjes'? Meld u bij d.wijnen@charlemagnecollege.nl! Vanuit het curriculum CKV is het namelijk wel de 
bedoeling dat uw kind er gebruik van maakt.  
 
Uiteindelijk is het natuurlijk de bedoeling dat de leerlingen reflecteren op wat zij beleefd hebben tijdens het doen 
van deze Cultuuruitjes. Zij leggen hun onderzoekje en de belevingen vast in een verslag waarvoor zij bij CKV 
punten krijgen.  
 
Nu zien we het natuurlijk niet graag dat de kaartjes op de koelkast blijven plakken en niet benut worden. Dat zou 
betekenen dat er geld wordt weggegooid. Een hoop vervelends volgt dan waar we niet op hopen: We vragen het 
geld terug van de leerling en de leerling kan dan alsnog zelf naar een eigen geregeld en betaald concert of 
voorstelling. Het liefst zien we dat de leerling het entreeticket gebruikt en een toffe avond heeft. Daarom helpen 
we de leerlingen een week vooraf. We herinneren de deelnemers aan hun cultuuruitje door ze erover te mailen 
en door op onze sociale media melding te maken. Ook u kunt het thuis nog eens op de nieuwe thuiskalender van 
2019 zetten natuurlijk.  
 
Hopelijk bent u bij dezen op de hoogte van onze kunstzinnige en culturele intenties met dit project 'Cultuuruitjes'.  
 
Vriendelijke Groetjes van Diana Wijnen 
 
Docente Kunst, BV, CKV, Kunstcoördinator 
 
Informatie vanuit het decanaat 
Hoe en wanneer aanmelden voor hbo/wo?  
Bij de meeste opleidingen moet de student zich inschrijven voor 1 mei 2019. Sommige opleidingen in het hoger 
onderwijs hebben een beperkt aantal plaatsen. Zij kunnen een maximum aantal studenten instellen; een numerus 
fixus. De student moet zich op uiterlijk 15 januari 2019 via Studielink aanmelden voor een opleiding met een 
numerus fixus. Zie hier de lijst met nummerus fixus-opleidingen. Naast numerus fixus kunnen er ook andere 
selectie methodes door instellingen worden gehanteerd. Denk daarbij aan een auditie voor een kunstopleiding, 

mailto:d.wijnen@charlemagnecollege.nl
https://studiekeuze123nl.cdn.prismic.io/studiekeuze123nl%2F3cdb0432-95ea-41d3-9f21-72046d233181_overzicht+fixusopleidingen+met+selectie+studiejaar+2019-2020+3+december+-+capaciteit+correctie+na+3+december.pdf


zoals het conservatorium. Check daarom altijd de site van de hogeschool of universiteit. Alle examenleerlingen 
havo/vwo van Charlemagne College Eijkhagen hebben het Stappenplan: inschrijven voor een vervolgopleiding 
via Studielink gekregen en dit is ook toegelicht tijdens de kennismakingsavond ouders op 10 september 2018. In 
het stappenplan staat beschreven hoe eenieder zich moet aanmelden voor de vervolgstudie. Ook staat er 
beschreven dat wanneer een leerling naar het mbo gaat, dat hij/zij zich rechtstreeks bij het ROC moet 
aanmelden.  
 
Hoe aanmelden mbo? 
Ook in het mbo zijn er opleidingen met aanvullende eisen of opleidingen met een beperkt aantal plaatsen 
(numerus fixus). Er zijn opleidingen met zowel aanvullende eisen én een beperkt aantal plaatsen. Op de site van 
alle mbo-scholen kan eenieder zien of de opleiding van keuze een beperkt aantal plaatsen heeft of dat er sprake 
is van aanvullende eisen (of beiden). Hier staat ook wanneer iemand zich moet aanmelden. Zodra een leerling 
weet wat hij/zij wil, moet er overgegaan worden tot aanmelding. Er zijn 3 dingen die dan moeten gebeuren: 

 (digitaal) aanmelden bij het ROC (MBO-school), 

 een DDD (Digitaal Doorstroom Dossier) volledig invullen (Elke leerling heeft een persoonlijke brief met 
ISN nummer en activatiecode ontvangen),  

 vervolgens moet de leerling de documenten die gevraagd worden opsturen (en zorgen dat het dossier 
compleet is).  

 
Wervingsactiviteiten 
In januari staan de volgende wervingsactiviteiten op de planning: 
  

DATUM ACTIVITEIT 

Woensdag 9 januari Kennismakingsmiddag voor 
leerlingen groep 8 

Donderdag 10 januari Informatieavond tweetalig 
onderwijs voor ouders en 
leerlingen 

Maandag 14 januari Informatieavond algemeen voor 
ouders 

Zaterdag 19 januari Open Dag 

 
Contactouders schooljaar 2018/2019 
Dit schooljaar zijn er 25 ouders actief als contactouder van een klas. Wij zijn heel blij met deze groep ouders die 
zich inzet om ons te helpen met het optimaliseren van onze schoolorganisatie. 
 
De eerste bijeenkomst met de contactouders heeft plaatsgevonden op 26 november. Tijdens deze bijeenkomst 
werd de aangedragen feedback op een aantal thema’s besproken. 
 
De contactouders hebben aangegeven dat ze graag meer feedback van ouders zouden willen ontvangen. 
Behalve complimenten over de begeleiding door mentoren en door ons ondersteuningsteam werd er ook 
uitgebreid gesproken over verbeterpunten. Een voorbeeld hiervan is dat op alle lagen werd aangegeven dat de 
stof voor de toetsweek te laat is opgegeven. Uiteraard wordt dit signaal binnen de organisatie besproken. 
 
Alle ouders van klassen met een contactouder ontvangen in januari een beknopt verslag van de besproken items 
op 26 november. 
 
ER ZIJN NOG HEEL WAT KLASSEN ZONDER CONTACTOUDER. DAAROM ZIJN WIJ NOG STEEDS OP 
ZOEK NAAR CONTACTOUDERS. MOCHT U INTERESSE HEBBEN VOOR DEZE UITDAGENDE TAAK, NEEM 
DAN CONTACT OP MET DE MENTOR VAN UW KIND! 
 
Contactouders, hartelijk dank voor uw moeite en inzet!!!! 
 
 

https://www.eijkhagen.nl/sites/eijkhagen.nl/files/documents/Inschrijven%20voor%20een%20vervolgopleiding%20via%20Studielink%202018.pdf
https://www.eijkhagen.nl/sites/eijkhagen.nl/files/documents/Inschrijven%20voor%20een%20vervolgopleiding%20via%20Studielink%202018.pdf


Vakanties en vrije dagen 2018-2019 
Uiteraard is het handig om te weten wanneer de vakanties vallen, zodat u daar met een mogelijke planning van 
een lang weekend of een vakantie rekening mee kunt houden. 

 Kerstvakantie zaterdag 22 december 2017 t/m zondag 6 januari 2019 

 Carnavalsvakantie zaterdag 2 t/m zondag 10 maart 2019 

 Meivakantie zaterdag 20 april t/m zondag 5 mei 2019 

 Hemelvaart 30 en 31 mei 2019 

 Pinkstermaandag 10 juni 2019 

 Zomervakantie zaterdag 8 juli t/m zondag 18 augustus 2019 
 
Het is overigens niet toegestaan om zonder toestemming buiten deze periodes met uw kind(eren) op vakantie te 
gaan. Dus ook niet al één of twee dagen eerder vertrekken. Wij kunnen en mogen géén verlof verlenen en zijn 
als school altijd verplicht om alle zogenaamde verdachte absentie te melden bij de ambtenaar van de leerplicht.   
P.S. De vakanties van de basisscholen lopen parallel met die van het voortgezet onderwijs. 


