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Aan alle leerlingen en hun ouders/verzorgers

Nieuwsbrief 6

29 mei 2019
Geachte ouders/verzorgers, beste leerlingen,
Aan de vooravond van het Hemelvaartsweekend een korte nieuwsbrief om u allen op de
hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen en plannen in school.
De heer Osseforth gaat ons na 14 jaren trouwe dienst aan het einde van dit cursusjaar
verlaten. In 2005 nam hij de plaats in van conrector/plv. rector Henny Los, toen de school
net verhuisd was van Sparta naar de Vroedschapstraat. Hij stond als conrector onderwijs aan
de basis van Universumschool, Studium Generale, Internationalisering, Begaafdheidsprofielschool en UTalent. Daarnaast was hij docent klassieke talen, leraar met een verhaal
pur sang en Romekenner. Aan het einde van het schooljaar nemen we op gepaste wijze
afscheid van hem. Math, grote dank voor je inzet en al je activiteiten!
Onder het Kalendarium en op de homepage ziet u de advertentie voor een nieuwe
teamleider leerjaren 5 en 6.
In de komende weken zijn er de nodige activiteiten in het kader van ons 27e lustrum:
 Op vr 14 juni is er een spetterend GGC-Lustrumfeest mét speciale act
 Op do 20 juni wordt de kunstzinnige Lustrumworkshopdag georganiseerd
 Op vr 21 juni volgt de feestelijke Lustrumsportdag
 Op do 20 en vr 21 juni is er in theater De Vijf Zinnen bijzonder Lustrumtoneel:
Mephisto
 Op vr 12 juli ten slotte is er een buitenlands Lustrumuitje…….
Onze Oudervereniging maakt de speciale act op het Lustrumfeest mede mogelijk. Daarnaast
heeft de OGC ervoor gezorgd dat het Lustrumuitje een aanvaardbare prijs per leerling kent:
€ 60 voor een heel lange dag naar Disneyland Paris!
Nadere informatie, organisatie en opgave bij alle activiteiten volgt vanaf volgende week.
Ik wens de organisatoren en in het bijzonder regisseur mw. Van der Leeuw c.s. veel succes
met alle voorbereidingen en alle leerlingen (en ouders/verzorgers/familieleden bij het
toneel) veel plezier en een inspirerend lustrumgevoel!

Er zijn nog vier lesweken voor klas 4 en 5 tot de start van de laatste toetsweek, een week
later volgt de onderbouw. Tijd voor de eindsprint, veel succes en doorzettingsvermogen
gewenst. Maar allereerst leven we toe naar de examenuitslag van klas 6, ik hoop dat op
12 juni vele vlaggen zullen wapperen (met schoolwimpel)!
Met een hartelijke groet vanuit de schoolleiding,
Hans Ruitenbeek, rector
h.ruitenbeek@camphusianum.nl
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week 22
do 30 mei
vr 31 mei
week 23
wo 05 juni
do 06 juni
week 24
ma 10 juni
wo 12 juni

vr 14 juni
week 25
ma 17 juni
di 18 juni
wo 19 jun
do 20 jun

vr 21 jun
week 26
ma 24 juni
di 25 juni
wo 26 juni
do 27 juni
vr 28 juni

Hemelvaartsdag: géén lessen
géén lessen
Examens Delf Frans
’s avonds: toneel Frans/Nederlands leerjaar IV in Amsterdam
Tweede Pinksterdag: géén lessen
Uitslag Centraal Examen I
12.30 uur: Examinatorenvergadering
15.00-16.00 uur: toost op de examenuitslag
20.30-01.00 uur: GGC Lustrumfeest
Centraal Examen II
Centraal Examen II
Centraal Examen II
Centraal Examen II
Lustrumworkshopdag
20.15 uur: Lustrumtoneel Mephisto in theater De Vijf Zinnen
Lustrumsportdag
20.15 uur: Lustrumtoneel Mephisto in theater De Vijf Zinnen
Toetsvrij leerjaren IV en V
Toetsvrij leerjaren IV t/m V
Toetsweek leerjaren IV en V
14.30 uur: kennismakingsmiddag nieuwe leerlingen
Toetsweek leerjaren IV en V
Toetsvrij leerjaren I t/m III
Toetsweek leerjaren IV en V
Toetsvrij leerjaren I t/m III
Uitslag Centraal Examen II

