
   

 

Amsterdam, 20 juni 2022 

 

Betreft: Einde schooljaar 2021-2022 

 

Beste ouders/verzorgers en leerlingen van klas 3, 

Het schooljaar loopt ten einde, nog een aantal weken te gaan voordat voor de leerlingen de zomer-
vakantie begint. In deze brief staan belangrijke data voor u en uw zoon/dochter op een rij.  

In de loop van de weken krijgt u over een aantal activiteiten een apart bericht. 

27 juni - 1 juli   Toetsweek   
4 en 5 juli    Workshops: Hoe word je rijk? (rooster volgt) 
6 juli   Ochtend: mentoruur (kiezen herkansingen via Magister met de mentor en MOL 

klassengesprek) 
12.00 uur: Artis (brief volgt) 

7 juli   Rapportbesprekingen: De mentor zal deze dag contact met u opnemen als er 
bijzonderheden zijn, zoals herkansingen en inhalen van PTA onderdelen. Als u 
een gesprek met de mentor wenst, kunt u dit aangeven bij hem/haar. 
Leerlingen leren thuis herkansingen. 

9 juli   Sportdag (brief volgt) 
11 juli  Walibi  
12 juli 9.20 uur tot 11.00 uur herkansingen  
13 juli  Boeken inleveren op de Karel du Jardinstraat 

3A:  12.00 - 12.15 uur 
3B:  12.15 - 12.30 uur 
3C:  12.30 - 12.45 uur 
3D:  12.45 - 13.00 uur 
3E:  13.00 - 13.15 uur 
3M:  13.15 - 13.30 uur 

14 juli   Leerlingen vrij   
15 juli Leerlingen halen rapport op tijdens een verrassing (info volgt)  

 
3M 
Omdat er druk gerepeteerd wordt voor de eindpresentatie, kunnen er voor de leerlingen van 3M 
wijzigingen in de planning komen. Er wordt nauw overlegd met LMIPA, maar als dit aan de orde is, zal 
dat apart via de mail gecommuniceerd worden. 

Wij hopen u hiermee voorlopig voldoende te hebben geïnformeerd, maar voor vragen zijn wij 
dagelijks telefonisch bereikbaar op nummer: 020-6624883. 

Informatie over de start van het nieuwe schooljaar wordt tijdig over de mail verstuurd. 

Met vriendelijke groet, mede namens het team van het Zuiderlicht College, 
 
Sharon Boughanem (teamleider bovenbouw) 
Kevin de Wit (leerjaar coördinator bovenbouw) 
Eline Slingerland (coördinator M-traject) 


