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Nieuwsbrief ouders, schooljaar 2018 - 2019  
       Nummer 5, januari 2019 

 
 

 

Hierbij ontvangt u de vijfde oudernieuwsbrief van het schooljaar 2018-2019.  
U treft in deze brief informatie aan over activiteiten die bij ons in de planning staan, maar u leest ook iets 
over de gebeurtenissen waar wij met trots op terugkijken. Daarnaast wordt u maandelijks geïnformeerd  
over de onderwijskundige en organisatorische ontwikkelingen op het Vak College Hillegersberg. 
 
VOORUITBLIK KOMENDE MAAND(EN) 

 31 januari   : Stoeltjesavond voor ouders klas 1 t/m 4 

 5 februari   : 40 minuten rooster in verband met docenten vergaderingen 

 7 februari   : Challenge 010 voetbalwedstrijden  

 9 februari   : Open dag VCH 

 12 februari   : Sollicitatietraining klas 3 

 14 februari   : Het VCH Valentijn schoolfeest! 

 15 februari   : Leerlingen eerste 2 uur vrij 

 23 februari t/m 3 maart : Voorjaarsvakantie 

 7 maart   : Challenge 010 voetbalwedstrijden 

 15 maart   : Voorstelling “Byte Me” voor klas 2 
 

ONDERWIJS 
Terugblik DO-blokken 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Terugblik ‘lesjesmiddag’ 
Woensdag de 23ste was de 
lesjesmiddag: 96 leerlingen 
van groep 8 zaten 
zenuwachtig op de tribune te 
wachten op wat komen ging. 
Van die zenuwen was niets 
meer te merken bij het 
weggaan. Ze hebben een 
fantastische middag gehad! 
Spetterende Do-blokken zijn 
er gegeven en de sfeer was 
geweldig!  

De foto’s laten  
goed zien hoe leuk een  
lesjesmiddag op het VCH is.  
 
TROTS! Ook de ouders leken 
op school te willen blijven. Een 
mooi moment voor mr. van Dijk 
om extra informatie over de 
school te geven. 
De dag erna stroomde de 
mailbox vol met bedankjes.  
Dat doet ons natuurlijk goed 
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Fietsen voor de Daniel den Hoed stichting 
Ter nagedachtenis van de vorig schooljaar overleden 
Yasmine heeft de werkgroep burgerschap besloten 
de goede doelen actie van dit jaar te gaan houden 
voor het Daniel den Hoed fonds. 
Via een 24uurs marathon met allerlei activiteiten 
willen we zoveel mogelijk donaties zien binnen te 
halen om dit doel te steunen. Om iedereen de tijd te 
geven hierover na te denken was er donderdag 10 
januari een “kick-off” in de aula. Gedurende tien 
minuten hebben we de leerlingen proberen te 
enthousiasmeren voor dit doel. De aftelklok richting 
dit evenement staat in de aula. De eerste 
inzamelingsactie staat ernaast (de AH statiegeldcontainer) ook is er inmiddels een 
donatiesite is aangemaakt (het eerste geld is al binnen). 
Tot wanneer tellen we af? 21 maart 2019 om 16.00 begint de marathon: 
https://www.tickcounter.com/countdown/931091/vch-fietst-tegen-kanker Waar kan je doneren? Hier kan 
dat: https://danieldenhoed.inactievoorerasmusmc.nl/team/vch-fietst-tegen-kanker 
 
ORGANISATIE 
Kampen en reizen schooljaar 2018-2019 
Voor de vakantie hebben we geïnventariseerd of het haalbaar is om met leerjaar 1, 2 en 3 afzonderlijk op 
kamp te gaan. We hebben naar aanleiding van deze inventarisatie besloten nog een jaartje te wachten 
met klas 1 en een gecombineerd kamp naar de Ardennen aan te bieden voor klas 2 en 3. Ouders van 
klas 2 en 3 zullen spoedig een brief ontvangen met gedetailleerde informatie betreffende dit kamp.   
 
Schoolfeest 14 februari 
Op 14 februari 2019 is het zover: het allereerste Valentijnfeest van het Vak College Hillegersberg! 
Het schoolfeest, met natuurlijk het thema “Valentijn”, zal plaats vinden op school. De leerlingen van klas 1 
t/m 4 zijn welkom van 20.00 uur tot 23:30 uur. De toegang tot het schoolfeest is gratis. De dresscode is 
rood/roze/wit. Namens de feestcommissie ontvangt u een brief waarin u kunt aangeven of uw 
zoon/dochter aanwezig mag zijn en of hij/zij opgehaald zal worden deze avond. 
 
Communicatie 
Een groot gedeelte van de communicatie tussen school en ouders vindt per e-mail plaats. Denk hierbij 
aan uitnodigingen voor ouderavonden, informatie over de reizen, deze oudernieuwsbrief en de 
betaalverzoeken (bijvoorbeeld ouderbijdrage) via Wis-Collect. Wilt u er alsjeblieft voor zorgen dat wij 
beschikken over een juist en eigen e-mailadres van u. Bij twijfel kunt u dit navragen bij onze administratie.  
  
Cashless betalen en Contant betalen 
De ervaring leert tot nu toe dat niet alle leerlingen betaaltegoed op hun pasje hebben staan. Wel hebben 
zij vaak contant geld bij zich. Om deze leerlingen toch ook in de gelegenheid te stellen om iets te kopen 
in de kantine zijn met ingang van 1 februari beide betaalwijzen toegestaan. Toch hopen we dat het 
betalen met de chip (het pasje) steeds gebruikelijker wordt.  
 
Open Dag 9 februari  
Zaterdag 9 februari heeft het Vak College Hillegersberg haar jaarlijkse Open Dag. Net als voorgaande 
jaren worden we hierbij weer goed geholpen door veel enthousiaste leerlingen. Sommigen helpen bij de 
presentatie van een vak, anderen hebben zich opgegeven om bezoekers rond te leiden en er zijn ook 
een paar leerlingen die helpen in de keuken en bij de catering. Alle leerlingen hebben zich hiervoor vooraf 
opgegeven. Vrijdagmiddag 8 februari vindt er nog een briefing plaats en krijgen de leerlingen verdere 
instructies. Super gaaf natuurlijk dat ze op hun vrije zaterdag ambassadeur 
willen zijn van de school. 
  
PERSONEEL & LEERLINGEN 
Personeel  
Ook de docenten hebben zich met de schaatsactiviteit deze maand kostelijk 
vermaakt; even een warme choco om op te warmen. 
 
Leerlingen  
Een groot compliment voor de leerlingen van 4A die het schaatsproject 
georganiseerd hebben! Super goed gedaan. 
 
Edwin Petersen  
Locatieleider Vak College Hillegersberg    
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