data
14-1 t/m
14-1 t/m
14-1
21-1 t/m
21-1 t/m
22-1
26-1
31-1
1-2
4-2
6-2
7-2
8-2
11-2 t/m
11-2 t/m

15-2
25-1

klas
4
3
4
2
4

15-2
15-2

1+2
4
1
3
4
2
1
4

18-1
17-1

omschrijving
Tweede afname rekentoets
MBO op proef
Herkansing SE-3 deel 1
Workshop 'Liefde is…'
SE-3 deel 2 (Kijk- en luistertoetsen)
Lesjesdag (leerlingen vrij)
Open Dag (11.00 - 15.00 uur)
Voorstelling bij de AHK
Inhalen SE-3 deel 2
Volleybalsportdag
Volleybalsportdag
Volleybalsportdag
Volleybalsportdag
Projectweek
Stage
voor de vakken Nederlands en Engels. De leerlingen
krijgen een rooster wanneer zij in deze week de
toetsen hebben.

Voorstelling bij de AHK

Welkom!

Geachte ouder(s) / verzorger(s) van de leerlingen van
het Bindelmeer College, welkom bij deze eerste
online ouderinfo. We willen u vanaf nu regelmatig via
deze info op de hoogte houden van de zaken die bij
ons op school spelen.

Op 31 januari gaan de klassen 1A, 1B, 1G, 2A, 2C, 2D
en 2F naar de dansvoorstelling ‘Peace of cake’. De
voorstelling wordt gegeven door studenten van de
Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. Wij
verzorgen het vervoer per touringcar. De leerlingen
vertrekken 10.00 uur van school en zijn ongeveer
12.00 uur weer terug, waar de lesdag volgens rooster
verdergaat.

Volleybalsportdagen
Klas 4: SE-3 – deel 2

Dit onderdeel bestaat uit de Kijk- en Luistertoetsen

Het Bindelmeer College is een sportieve school. Naast
de gymlessen, de voetbalklas en na-schoolse
sportactiviteiten van Topscore hebben we ook een
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aantal sportdagen per jaar. In februari zijn er per
leerjaar Volleybalsportdagen. Na lessen in deze tak
van sport laten de leerlingen op hun niveau zien wat
ze kunnen.

Terugblik tot de kerstvakantie

Leerjaar 1 heeft het schooljaar afgetrapt met het
project R.O.N. (Respectvol, Oplossingsgericht &
Nieuwsgierig). Dit project is afgesloten met een
succesvolle en gezellige kampweek in Heino. Verder is
de eerste Cito afgenomen en hebben de leerlingen in
de les Sociale Vaardigheden trainingen en een
workshop over Pesten gevolgd.
In leerjaar 2 zijn de leerlingen onder andere naar een
Dansvoorstelling geweest. Ook hebben de leerlingen
tijdens de afsluiting van de Carrousel lessen een
presentatie gegeven.

Kerstontbijt en een spetterend optreden van onze
Dansklas.
Een andere mijlpaal om trots op te zijn, is het
uitreiken van de trainingstenues aan de
Voetbalklassen. Alle leerlingen uit de Voetbalklassen
hebben een Bindelmeer trainingstenue gekregen. Zo
stralen zij eenheid uit en zien ze er uit als trotse
ambassadeurs van onze school.

Voorjaarsvakantie

De voorjaarsvakantie is van maandag 18 tot en met
vrijdag 22 februari.

Magisterapp
Leerjaar 3 heeft het schooljaar afgetrapt met de
Kerndagen voor de Leefwerelden. De leerlingen ziijn
in oktober naar Zaandam geweest voor de Study
Xperience. Hier hebben de leerlingen kennis kunnen
maken met diverse beroepen waarin zij later een
studie kunnen volgen.
Verder heeft leerjaar 3 zich laten zien met de
projecten van de Leefwerelden. In oktober was er
Bindelmeer Actief, waarin de leerlingen zich hebben
ingezet voor de maatschappij. In december was er
Mooi & Modieus, waarbij de leerlingen een
spetterende modeshow hebben gegeven.
In leerjaar 4 ligt de focus op het behalen van de
examens. Maar natuurlijk waren er ook leuke dingen,
zoals het basketbaltoernooi en het Kerstdiner.
Ook leerjaar 3 had een Kerstdiner en met leerjaar 1
en 2 is het kalenderjaar afgesloten met een

Wij willen langzaam aan minder met u gaan
communiceren op papier en meer via de website en
de magisterapp. Mocht u deze nog niet gebruiken en
heeft u vragen hierover dan kunt u contact opnemen
met de mentor van uw kind.

Website

Op onze website www.bindelmeercollege.nl vindt u
de roosters, roosterwijzigingen, info over de school
en het laatste nieuws.
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