Nieuwsbrief
juni-juli 2018
Teambuildingmiddag Personeel
1-6-2018
leerlingen vanaf 13.45 uur lesvrij
Op vrijdagmiddag 1 juni 2018
vindt de jaarlijkse teambuildingsdag voor het personeel plaats.
Leerlingen zijn deze dag vanaf
13.45 uur lesvrij, behalve de stageleerlingen die op vrijdag stage
hebben, zij gaan gewoon naar hun stageplaats. U dient als ouders/
verzorgers zelf het leerlingenvervoer te informeren.

Start nieuwbouw VMBO
DaCapo College mei 2018
Op vrijdag 18 mei 2018 is de vernieuwbouw van het VMBO DaCapo
College aan de Havikstraat 5 te Sittard officieel van start gegaan.
De openingshandeling van de vernieuwbouw werd gedaan door dhr.
M. Groten. De VMBO locaties Born, PKS, RWZ en Eysenhegge zullen
hier op termijn naar toe verhuizen.

Het Praktijkonderwijs en de afdeling EOA van het DaCapo College
blijven gevestigd aan de Einighauserweg te Geleen. Ook de locatie
Milaanstraat in Sittard blijft gehuisvest op de nu bestaande plek.

Email
Dit is de vijfde en laatste nieuwsbrief van schooljaar 2017-2018 die
per email aan u wordt verstuurd.
Wijzigt uw emailadres, geef dit
dan door aan de mentor. Heeft u
geen emailadres, dan krijgt u de
nieuwsbrief via uw zoon/dochter
mee naar huis.
De nieuwsbrief kunt u altijd
nalezen op onze website:
www.dacapo-college.nl
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Toetsweek

maandag 11 juni tot en
met vrijdag 15 juni 2018
lessen van 8.30-12.30 uur.
In week 24 is van maandag 11 juni tot en met
vrijdag 15 juni 2018 de tweede toetsweek van
dit schooljaar gepland. De leerlingen krijgen
praktische en theoretische toetsen. Het is belangrijk om op tijd op school te zijn in de
toetsweek en geen artsbezoek te plannen. De
lessen duren dan van 8.30-12.30 uur. Leerlingen zijn deze week vanaf 12.30 uur lesvrij,
behalve de stageleerlingen die stage hebben,
zij gaan gewoon naar hun stageplaats. U dient
als ouders/verzorgers zelf het leerlingevervoer
te informeren.

Uitreiking VCA-certificaten
dinsdag 19 juni 2018

Gedurende schooljaar 2017-2018 hebben de
examens van onze branche gerichte certificeringsklassen plaats gevonden.
Op dinsdag 19 juni 2018 vindt de uitreiking
van de VCA-certificaten plaats . Als uw zoon/
dochter/pupil tot de kandidaten behoort ontvangt u een persoonlijke uitnodiging van de
praktijkopleider. Uitstromers krijgen de overige
certificaten uitgereikt op de uitstroomavond op
donderdag 5 juli 2018.

PRO Mentordag

25 juni 2018

Op maandag 25 juni 2018 vindt de jaarlijkse
mentordag plaats. Mentoren maken hiervan
een gezellige dag samen met hun mentorleerlingen. De kosten voor deze mentordag worden
vergoed uit de inkomsten van de vrijwillige ouderbijdrage. U ontvangt via de mentor een
exact programma met de tijden voor deze dag.
Leerlingen waarvan de ouderbijdrage niet is voldaan, worden gewoon op school verwacht op
maandag 25 juni 2018 van 8.30-14.30 uur. De
kosten voor deze mentoractiviteit bedragen
€25,00. U kunt nog betalen tot uiterlijk maandag 11 juni 2018 bij onze schooladministratie.
Na deze datum accepteren wij geen betaling
meer i.v.m. gemaakte reserveringen.

2

Nieuws van de
leerlingenraad
Vrijdag 15 juni a.s. eindigt de
toetsweek van het Praktijkonderwijs.
Een reden om te feesten en dat
gaan we doen in school.
De leerlingenraad organiseert
aansluitend aan de toetsweek
een ludiek en uniek feest voor
alle leerlingen van het Praktijkonderwijs. Het terras van school
wordt omgetoverd tot een
prachtig strand, waar een super
Beauch Party gaat plaatsvinden.
Hapjes, drankjes (zonder alcohol
uiteraard), muziek en dans in de
sfeer van zon, zee en strand
luiden het einde van de toetsweek in.
Wij starten om 12.30 uur en
feesten tot 15.00 uur.
Voor dit geweldig zomerfeest
wordt een (kleine) vergoeding
van € 2,50 gevraagd; hiervoor
ontvangt uw zoon/dochter frisdrank, hapjes en enkele zomerse cadeautjes.
De leerlingenraad houdt u op de
hoogte.

PRO-EOA Sportdag
Bosspark Sittard

Talentweek

28 juni-4 juli 2018

dinsdag 26 juni 2018

Op dinsdag 26 juni 2018 vindt
onze jaarlijkse sportdag plaats.
We houden deze sportdag samen
met de leerlingen van onze afdelingen EOA. De sportdag wordt gehouden op de volgende locatie:
Boss park Sittard Bachstraat 51 te
Sittard.
Het park is gelegen in Sittard Oost
aan de Bachstraat tussen Buurthuis
de Oase (Bachstaat 51) en Medisch
centrum Sittard Oost. (Bachstraat
107) De tijden zijn van 8.30 uur
tot en met 12.30 uur. De leerlingen komen op eigen gelegenheid naar het sportpark en gaan
ook zelf weer naar huis om
12.30 uur. U dient als ouders/
verzorgers zelf het leerlingenvervoer
te informeren. Leerlingen die op
dinsdag stage hebben gaan gewoon
naar stage.
U ontvangt hier nog een separate
brief over van onze LO-docenten.
Woensdag 27 juni 2018 is een
gewone schooldag met normale
lestijden.

Vanaf donderdag 28 juni tot en met
woensdag 4 juli 2018 hebben wij een
aangepast lesprogramma i.v.m.de
TALENTWEEK en omdat in de middag-/
avonduren de IOP gesprekken en de
voortgangsgesprekken plaats vinden
met de leerlingen en hun ouders.
De lessen duren die week tot 12.30 uur. U
dient als ouders/verzorgers zelf het leerlingenvervoer te informeren.
U ontvangt een persoonlijke uitnodiging
van de mentor voor het gesprek.
Het IOP moet door school ouders en leerling verplicht ondertekend worden. Tevens
wordt de voortgangsrapportage besproken
en uitgereikt.
In ieder geval moet het gesprek verplicht
voor de zomervakantie zijn afgerond.
Donderdag 5 juli 2018 is hiervoor de laatste gelegenheid.

Zomervakantie
De schoolvakantie voor de leerlingen
start op donderdag 5 juli 2018,
het kan echter zijn dat ouders/verzorgers
en leerlingen op deze datum nog uitgenodigd worden voor het IOP gesprek,
maar dat is nooit later dan donderdag 5
juli 2018.
Voor de leerlingen start de school
weer op maandag 20 augustus 2018.
Op maandag 20 augustus 2018 worden de leerlingen van fase 1 om 11.00
uur op school verwacht. Fase 2-3 start
om 12.00 uur. Meer informatie over het
nieuwe schooljaar vindt u vanaf dinsdag
10 juli 2018 op onze website:
www.dacapo-college.nl
Namens het team Praktijkonderwijs dank
ik u voor het in ons gestelde vertrouwen
en de prettige samenwerking.
Alvast een mooie vakantie gewenst.
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Vriendelijke groet,
Dory-Anne van de Weem, locatiedirecteur

