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Wij feliciteren alle geslaagden met het behalen van hun diploma.
Daarnaast bieden wij alle hulp aan de herkansers en herprofileerders. Hen wensen we veel succes
toe.
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Inleveren boeken huidige schooljaar 2018-2019
Vrijdag 5 juli moeten de boeken op school worden ingeleverd bij medewerkers van Van Dijk
Educatie in de gymzaal op school. Om organisatorische redenen dient de inlevering van de
boeken op de volgende tijdstippen te gebeuren:
09.00 – 09.30 uur
09.30 – 10.00 uur
10.00 - 10.30 uur
10.30 – 11.00 uur
11.00 - 11.30 uur
11.30 – 12.00 uur
12.00 – 12.30 uur
12.30 – 13.00 uur
13.00 – 13.30 uur
13.30 – 14.00 uur

1AH1, 1AH2, 1AHT1, 1AHT2, 1MT1
1AT1, 1AT2,1, 1HM1, 1M1, 1M2, 2A1
5A1, 5A2, 3H1, 3H2, 3A1, 7MC
2M1, 2M2,2HT1, 2HT2, 8MC, 9MC
4A1, 4A2, 4H1, 4H2, 4H3, 4H4
Pauze
2H1, 2H2, 2AT1, 2AT2, 2AT3, 2MT1
4M1, 4M2, 4M3, 3HT1, 3HT2, 6A1, 6A2
3AT1, 3AT2, 3M1, 3M2, 3M3
5H1, 5H2, 5H3, 10MC1

Graag de inleverlijst meenemen en de boeken op die volgorde aanleveren.
Werkboeken
De werkboeken waar niet in geschreven is, moeten worden ingeleverd op school.
Klas 1, 2 en 3 doen dit in lokaal 1.14 en klas 4, 5 en 6 in lokaal 1.15.
Dit kan op dezelfde tijden als in het schema hierboven.
Hoe in te leveren:
 Heb je een boek A en B, dan graag de boeken bij elkaar houden met het A-boek
bovenop;
 Graag geen tassen of dozen in het lokaal achterlaten.

Aanschaf boeken komend schooljaar
De uitgifte van de schoolboeken zal voor het komende schooljaar wederom door Van Dijk
Educatie verzorgd worden. U kunt de boeken voor 1 augustus bestellen bij Van Dijk Educatie.
(www.vandijk.nl)
Mocht het online bestellen problemen geven, dan kunt u contact opnemen met mw. Kok
(r.kok@ooz.nl).
Wij willen u erop wijzen dat woordenboeken en/of atlassen en dergelijke niet specifiek bij Van
Dijk Educatie aangeschaft hoeven te worden. Van Dijk Educatie levert het boekenpakket aan
het eind van de zomervakantie thuis af.
NB Het niet op tijd bestellen (dus: online vóór 1 augustus bij Van Dijk Educatie) betekent dat
tijdige levering door Van Dijk Educatie niet gegarandeerd kan worden! Dit heeft uiteraard
gevolgen voor de start van het nieuwe schooljaar.
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Garderobekastjes: sleutels en schoonmaak
De leerlingen van de examenklassen en andere schoolverlaters leveren hun kluissleuteltje in
bij de conciërges op 5 juli tijdens het boeken inleveren.
Ben je de sleutel kwijt, meld je dan bij dhr. D. Smit. Kluisjes dienen schoon en open te worden
achtergelaten. Bij het niet inleveren van de sleutel zijn wij genoodzaakt €35,- in rekening te
brengen om het betreffende slot te kunnen vervangen.
Voor alle andere leerlingen geldt: de kluisjes leegmaken en open laten staan in verband met
de schoonmaak ervan. Alvast bedankt voor de medewerking.

Verkoop hoodie en/of polo ‘TTO’ of ‘Van der Capellen’
Op verzoek van leerlingen kunnen er vanaf vandaag hoodies en polo’s met de opdruk ‘TTO’
(deze zijn wit) of met de opdruk ‘Van der Capellen’ (deze zijn blauw) besteld worden.
De kosten voor de hoodie bedragen €18,- en voor de polo €15,- per stuk.
Wil je een hoodie of polo, dan kun je deze bestellen via de bijgevoegde link en afhalen bij de
receptie vanaf vrijdag 5 juli, de dag van het boeken inleveren. Gelieve contant (en het liefst
ook gepast!) te betalen. Bestellen kan tot woensdag 26 juni. Er kunnen uiteraard ook meerdere
kledingstukken tegelijk besteld worden.
De link voor het bestellen vindt u in de tekst van het afleverbericht van deze Capellen Nieuws.
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Agenda t/m 12 juli
Vrijdag 14 juni
Maandag 17 t/m
woensdag 19 juni
Donderdag 20 juni
Vrijdag 21 juni
Maandag 24 t/m
vrijdag 28 juni
Donderdag 27 juni
Vrijdag 28 juni
Maandag 1 juli

Dinsdag 2 juli

Woensdag 3 juli
Donderdag 4 juli
Vrijdag 5 juli
Donderdag 11 juli
Vrijdag 12 juli

Publicatie Capellen Nieuws nr. 8
Eindexamen 2019 tijdvak 2
SSZ-toernooi
Atletiekdag klas 3
Toetsweek blok 4
MR-vergadering, 19.30 uur
Examenuitslag 2e tijdvak
Inhaaltoetsen blok 4, vanaf 8.30 uur
Inhaaltoetsen klas 1, 2 en 3, 8.30 uur
Sportdag klas 1, vanaf 11.00 uur
Inhalen en herkansen blok 3, vanaf 8.30 uur
Sportdag klas 2, vanaf 10.30 uur
Diploma-uitreiking VWO, 19.30 uur
Diploma-uitreiking HAVO, 19.30 uur
Deadline inschrijven herkansen toetsweek blok 4, tot 15.00 uur
Sportdag klas 3 en hoger vanaf 10.00 uur
Diploma-uitreiking MAVO, 19.30 uur
Herkansen ST-toetsen blok 4, klas 4H, 4A, 5A, vanaf 8.30 uur
Publicatie Capellen Nieuws nr. 9
Promotie leerlingen
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