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Personeel
Dinsdag 18 december was de laatste werkdag voor de heer Maris, docent biologie, omdat mevrouw
Westerhof per 7 januari 2019 na een periode van zwangerschap- en ouderschapsverlof weer start met
haar lesgevende taak. We bedanken de heer Maris voor zijn inzet en wensen hem veel succes in zijn
nieuwe baan. Na de kerstvakantie neemt ook mevrouw Krikken na een periode van zwangerschap- en
ouderschapsverlof de lessen Nederlands van mevrouw Velt over. Daar mevrouw Beute, docente
Nederlands, ook na de kerstvakantie afwezig blijft, neemt mevrouw Velt haar klassen tijdelijk waar.
Donderdag 20 december hebben we ook afscheid genomen van de heer Piersma, docent economie. De
heer Piersma heeft een nieuwe baan. Wij wensen hem veel succes in zijn nieuwe baan. Mevrouw van
der Velde neemt per 7 januari 2019 de 4 lesuren economie van hem over.

Sponsorloop
Leerlingen van de brugklassen Salland hebben vrijdag 14 december de sponsorloop voor Kika gelopen
bij de Baggelhuizerplas. Er is veel sponsorgeld opgehaald. Zo zijn er al 6 leerlingen die meer dan € 500,per persoon opgehaald hebben. De exacte opbrengst wordt later bekend gemaakt als alle
sponsorgelden zijn geïnd.
De uitslag van de loopwedstrijd was bij de meisjes:
1. Rishani Nagalingam, 2. Dana v.d. Berg, 3. Ruth van der Zwan en Eden v.d. Leest
Bij de jongens:
1. Kyle Inwards, 2. Sem Bruins, 3 Josh Bodha.

Informatie over het havo
Op dinsdag 08 januari vindt op Lariks een voorlichting plaats over de profielen in havo 4. De
voorlichting start om 19.00 uur. Leerlingen die na TLM 4 naar havo 4 willen, zijn verplicht deze
voorlichting bij te wonen, bij voorkeur samen met de ouders. Alle ouders/leerlingen ontvangen per
mail de uitnodiging. Graag zo spoedig mogelijk aanmelden bij mevrouw Ten Boer via de mail:
bos@csvvg.eu
Op maandag 14 januari wordt op Lariks van 19.00-21.00 uur een vakkenmarkt gehouden met
informatie over vakken die in havo 4 worden aangeboden. Een bezoek aan deze vakkenmarkt is
verplicht voor de leerlingen die naar havo 4 op Lariks willen. In het kader van de profielkeuze een
avond die zeer belangrijk is!
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Kerstvieringen 2018
Dinsdag 18 december zijn de traditionele kerstvieringen van Salland weer georganiseerd. Binnen het
thema: “Wees niet bang!” bezochten de leerlingen in vier rondes deze viering. Leerlingen en
medewerkers zorgden weer voor een mooie multimediale weergave van het kerstverhaal. Via deze
link kunt u een weergave van deze viering zien.

Thema-ouderavond De Verslavende Digitale Wereld 14 januari
Verdwijnt uw zoon onmiddellijk in het gamen als hij thuiskomt en is het soms zelfs lastig om dit te
onderbreken voor het avondeten? Is uw dochter voortdurend met haar smartphone bezig en lijkt het
‘online leven’ soms belangrijker dan het ‘echte leven’? Zijn Fortnite, Overwatch, Minecraft, Instagram,
of Snapchat belangrijker dan sporten, of met elkaar iets doen? Vinden ze het lastig om zich op
huiswerk te concentreren omdat ze steeds afgeleid raken door een appje of social media?
De digitale wereld is voor jongeren de wereld waar het gebeurt. Maar zonder het zich bewust te zijn,
verliezen ze zichzelf erin. Wat doen jongeren nou precies in deze wereld? Wat maakt deze wereld zo
verslavend en waarom is het (jongeren)brein hier zo gevoelig voor? Hoe ga je hiermee om als ouder?
Hoe kom je erover in contact zonder in het ‘gevecht’ te geraken?
Deze avond wordt georganiseerd op maandag 14 januari 2019 om 19.30 uur op Salland. Op 7 januari
ontvangt u per mail de uitnodiging.

Afsluiting en kerstvakantie
Dit is alweer de laatste Sallandnieuws van 2018. Vanaf 22 december 2018 tot en met 6 januari 2019 is
het kerstvakantie. Alle lessen stoppen vrijdag 21 december om 11.50 uur. Op maandag 07 januari
starten we het nieuwe schooljaar om 9.05 uur met de lessen. Vanaf 8.30 uur staat er bij de catering
voor leerlingen koffie, thee, warme chocolademelk en wat lekkers klaar! Wij wensen iedereen alvast
goede kerstdagen en een gezond 2019!

Agenda
22-12-18
07-01-19
07-01-19
08-01-19
08-01-19
09-01-19
14-01-19
14-01-19
14-01-19
14-01-19
16-01-19
17-01-19
17-01-19
18-01-19
18-01-19

Kerstvakantie 22 december 2018 t/m 06 januari 2019
1e lesuur lesvrij
Nieuwjaarsbijeenkomst 8.30-9.00 uur
Bezoek rechtbank klas B4A
Voorlichting profielkeuze havo 4 voor klas 4 TM voor ouders & leerlingen
Skireis klas 1-2 BKTM van 9-01-19 17.30 uur t/m 14-01-19
Meeloopweek mbo: Noorderpoort/ROC Menso Alting/Alfa-college klas 4 BKTM
Bezoek rechtbank klas K4A
Start rekentoets klas 4 1e afnameperiode.
Themaouderavond ouders alle leerjaren
Voorlichtingsavond voor vmbo en mavo/havo brugklas op locatie Salland voor ouders
Bezoek rechtbank klas M4A
Voorlichtingsavond voor vmbo en mavo/havo brugklas op locatie Salland voor ouders
Start SE 2 klas 4 TM
Bezoek rechtbank klas K4C
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