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Wij wensen u een fijne vakantie. Of dit nu thuis is of toch op een andere
bestemming.

Nieuwbouw
Maandag 29 juni is de gemeenteraad akkoord gegaan
met de nieuwbouwplannen. We gaan nu met volle kracht
aan het werk om zo spoedig mogelijk een prachtig
modern onderwijsgebouw op onze eigen locatie te laten
bouwen.

Geslaagden en diploma-uitreiking
In deze
AVO spannende en lastige tijd hebben alle “coronaexamenleerlingen”
een
buitengewone
prestatie
Tweetalig Atheneum,
HAVO
en MAVO
verricht. Zij hebben allemaal hun welverdiende
diploma gehaald. Deze prestatie mag niet onderschat
worden. Door het niet doorgaan van de centrale
eindexamens is er van deze leerlingen bijzondere
flexibiliteit en een hoge mate van zelfstandigheid
gevraagd. Gedurende het examenjaar waren er
voortdurend onvoorziene aanpassingen die de nodige
onzekerheid met zich mee heeft gebracht. Door deze
verandering is het diploma zeker niet minder waard
geworden.
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Belangrijke data start nieuwe cursus 2020-2021
Vrijdag 14 augustus
Publicatie Capellen Nieuws 1
Maandag 17 augustus
Opening schooljaar voor docenten
Dinsdag18 augustus
Studiedag docenten
Woensdag 19 augustus
Opening schooljaar voor leerlingen; Doeweek 1
Donderdag 20 augustus
Start van de lessen
Bereikbaarheid tijdens vakantie
De school is gesloten vanaf donderdag 2 juli t/m zondag 16 augustus.
Gedurende deze periode wordt de telefoon doorgeschakeld naar een antwoordapparaat. Hier
krijgt u voor noodgevallen een telefoonnummer van de medewerker van dienst.
Boeken bestellen
Inmiddels bent u op de hoogte in welke afdeling uw kind wordt geplaatst. U kunt het
boekenpakket voor uw zoon/dochter via de site www.vandijk.nl bestellen.
Inloggen met klantnummer (heeft u deze nog niet, dan een account aanmaken) en postcode.

Huiswerkbegeleiding
Ook het komende schooljaar zal huiswerkinstituut Teach-Inn de mogelijkheid bieden om
huiswerkbegeleiding op school te volgen.
De tijden: van 14.00 – 18.00 uur, op maandag tot en met donderdag. De inhoudelijke
verantwoordelijkheid voor de begeleiding ligt bij het instituut, niet bij de school. Wel hebben
we korte lijnen om de begeleiding van de leerling goed op elkaar af te kunnen stemmen. Onze
reguliere huiswerkklas blijft overigens gewoon bestaan. Bij het begin van het schooljaar wordt
er meer informatie verstrekt.

Team Van der Capellen s.g. wenst u een fijne vakantie!
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