
 

1 
 

 
 
 
 

NIEUWSBRIEF 
Schooljaar 2021 - 2022 
Aflevering 8 
25 maart 2022 

 

 
 
Maandrooster april 
 

1 t/m 7 april Schoolexamen 5 

4 april  Klas 2 definitieve pakketkeuze digitaal inleveren 
Ouderavond klas 1 t/m 4 

5 april Ouderavond klas 1 t/m 4  

13 april Klas 4 voorlopig PTA overzicht + Herkansingsformulieren naar leerlingen 

13 april Actie: Voeding voor vluchtelingen uit de Oekraïne 

14 april  Klas 3 definitieve pakketkeuze digitaal inleveren 
KLas 4 inleveren herkaningsformulieren schoolexamen 5 
Paasgala 

15 april Goede Vrijdag, lesvrij 

18 april 2e Paasdag 

19 april Klas 4 herkansingen schoolexamen 5 

20 april Klas 4 akkoordverklaringen en PTA overzichten mee naar huis, tekenen door 
ouders/verzorgers 

21 april Klas 4 ondertekende PTA overzichten - inleveren op school (uiterlijk 10:00) 

25 april t/m 6 mei Meivakantie 

28 april - 29 april –  
2 mei 

Meischool 

 
 
Onderstaande schoolvakanties kunt u ook terugvinden op de website van 2College onder de knop 
Agenda. 

Goede Vrijdag vrijdag 15 april 2022 

Tweede Paasdag maandag 18 april 2022 

Meivakantie maandag 25 april 2022 t/m vrijdag 6 mei 2022 

Hemelvaart donderdag 26 mei 2022 en vrijdag 27 mei 2022 

Tweede Pinksterdag maandag 6 juni 2022 

Zomervakantie maandag 25 juli t/m vrijdag 2 september 2022 

 
 
Op onderstaande data zijn er studiedagen voor het personeel en zijn alle leerjaren lesvrij: 

dinsdag 28 juni 2022 
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MEDEDELINGEN SCHOOLLEIDING  
Corona-nieuws 

Hoe fijn is het om te kunnen zeggen dat het aantal leerlingen of personeelsleden met corona heel 
sterk is teruggelopen op de Jozefmavo. We hebben het nog over enkelingen, los van wat griep of 
verkoudheid op dit moment. Het kan nodig om bij twijfel een zelftest te gebruiken. We hebben nog 
zelftesten en als uw zoon of dochter naar de conciërge gaat, wordt de naam opgeschreven en krijgt 
de leerling twee zelftesten mee voor thuis. 
 
 
MEDEDELINGEN BOVENBOUW  
 
Klas 3  
De komende periode staat vooral in het teken van het samenstellen van het definitieve 
vakkenpakket. Zorg dat dit zorgvuldig gebeurt omdat eventuele wisselingen achteraf niet altijd te 
verwezenlijken zijn. 
Verder wacht eind april de meivakantie. De week daarop staat een uitstapje naar Brussel op het 
programma; waarover meer in de volgende nieuwsbrief. Daarin ook aandacht voor de laatste 
periode van dit schooljaar met daarin de belangrijke tweede SE-week. 
 
Klas 4  
Afronding schoolexamens  
Het laatste schoolexamen (SE-5) is donderdag 7 april afgerond. De herkansing voor dit SE staat 
gepland op dinsdag 19 april, vanaf 08.45 uur. Om deel te kunnen nemen aan deze herkansing moet 
het herkansingsformulier donderdag 14 april in ons bezit zijn. 
 
Binnenkort ontvangen alle eindexamenkandidaten een overzicht van belangrijke activiteiten 
gedurende de laatste periode van dit examenjaar. Naast de afnamemomenten van de centraal 
schriftelijke eindexamens en de uitslagdatum, zijn ook de momenten opgenomen waarop de school 
de, door ouders/verzorgers ondertekende, PTA-overzichten weer in bezit moet hebben.  
 
De examenkandidaten krijgen deze lijsten 20 april ter ondertekening mee naar huis. Deze lijsten 
moeten voor akkoord ondertekend ingeleverd worden uiterlijk donderdag 21 april, 10.00 uur, kamer 
directeur.  
Mocht een eindexamenkandidaat bij het uitdelen van deze overzichten niet aanwezig zijn, dan 
verzoeken wij de ouders/verzorgers deze formulieren te komen ophalen! Deze ondertekende 
cijferoverzichten hebben we nodig om de cijfers op tijd door te sturen naar de onderwijsinspectie.  
 
Vrijdag 22 april wordt het centraal praktisch examen tekenen/handvaardigheid afgesloten, waarna 
de cijfers opgestuurd worden naar DUO. 
 
Meischool voor examenkandidaten  
De inschrijfperiode voor de zgn. Meischool is verstreken. Mocht de inschrijving onverhoopt vergeten 
zijn, dan kunnen de leerlingen zich tot 15 april melden bij Dhr. van Gestel; bij enkele vakken is nog 
plaats.  
Vlak voor de meivakantie ontvangen alle deelnemers via de mail uitgebreide informatie over deze 
extra examentraining. 
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MEDEDELINGEN ONDERBOUW  
 
Eind maart zullen de leerlingbesprekingen zij, waarna het rapport meegegeven wordt en er voor 
ouders de mogelijkheid is om in gesprek te gaan met de mentor. 
 
 
MEDEDELINGEN DECAAN   
 

Klas 2 en 3 pakketkeuze 
Klas 2 leerlingen krijgen van de mentor een brief met de voorlopige pakketkeuze meegekregen, zoals 
die op 23 maart in Zermelo staat. Ik heb daar, indien nodig, een opmerking 
bij geplaats. Het vakkenpakket is in Zermelo nog aan te passen tot 4 april. Na 4 april is het 
vakkenpakket niet meer aan te passen. 
Klas 3 leerlingen krijgen van de mentor een brief met het vakkenpakket en mijn opmerkingen mee 
naar huis. Voor klas 3 geldt dat het aanpassen van het pakket kan tot 14 april. 
 
Klas 4 
Inmiddels is het april en zouden alle leerlingen zich aangemeld moeten hebben op een MBO. In 
verband met de coronamaatregelen kan men echter nog aanmelden tot 1 mei. Mocht dit nog niet 
zijn gebeurd dan is het zaak dit snel te doen. Hoe later men aanmeldt, des te groter de kans dat 
een opleiding al vol is en men op een wachtlijst komt. 
Heb je je nog nergens aangemeld en weet je echt niet wat je wilt gaan doen dan moet je snel met de 
mentor contact op nemen!! Aanmelden doe je via de site van de opleiding, daarnaast is het 
belangrijk op via Intergrip de overdracht in te vullen. 
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Thema-Avond OR 2022 

KOMT DAT         ZIEN 
 

THEATER T H E   B I G  M O  KOMT NAAR ……   D E  J O Z E F M A V O 

 
 

 

 SAVE THE DATE     DINSDAGAVOND 14 JUNI 2022  
WIL JE MEER WETEN OVER THE BIG MO  > KLIK HIER:  https://youtu.be/aNbo71EYyZk 

 

EINDELIJK KUNNEN WE ELKAAR WEER ONTMOETEN  
 
The Big Mo maakt geïmproviseerd en interactief theater en cabaret voor voortgezet onderwijs, 
waarin leerlingen, ouders en docenten op een actieve manier betrokken worden bij het ontstaan van 
de voorstelling. Unieke voorstellingen met veel humor, maar ook ruimte voor mooie verhalen en 
ondersteund met geïmproviseerde muziek. De interactieve voorstelling ontstaat door verbaal 
verkeer tussen spelers en publiek. Het resultaat is een hilarische voorstelling, waarbij ook diepgang 
niet wordt vermeden. 
Verbinden, ontladen en bewust maken....  
 

VOOR WIE: 
• leerlingen met ouder(s)/verzorger(s)  

• ouder(s)/verzorger(s)  

• personeelsleden van de Jozefmavo 
 

HOE LAAT? 
• Inloop 19:00  

• Voorstelling 19:30 – 20:30  

• Napraten voor wie wil 
 

 

Jullie zijn van harte welkom.  

OUDERRAAD 2COLLEGE JOZEFMAVO                                            KLIK  HIER  OM AAN TE MELDEN  

        

 
 

https://youtu.be/aNbo71EYyZk
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=qgKQng7luES7egIdIRmAJDT2qID7HZhIoYwFgMUPxhJUN01VVUFLNkFQNkE4Q1pSMFdUSEw0WFJYUC4u
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Jozefmavo helpt vluchtelingen 
 
Beste leerlingen en ouders/verzorgers, 
Zoals iedereen weet zijn er ongelooflijk veel Oekraïense vluchtelingen in Polen. Deze week liep een 
van onze Poolse leerlingen met zijn vader mijn kantoor binnen met het dringende verzoek een 
inzameling te houden om vluchtelingen in Polen en achterblijvers in de Oekraïne te helpen. Er is een 
vereniging van Polen in Nederland die de mensen in Polen willen helpen met de opvang van die 
vluchtelingen. Ze rijden bijna wekelijks naar vier vaste punten in Polen om vanuit Nederland spullen 
daarnaartoe te brengen. Ze brengen ze ook naar de grens met de Oekraïne en van daaruit proberen 
ze steden te bereiken die nog te bereiken zijn. Een gevaarlijke onderneming. De voedseltekorten zijn 
enorm en aan voedsel is nu de meeste behoefte. (Zie bijlage en klik op bij de website op Engels) 
 
Reden voor ons om op woensdag 13 april met de Jozefmavo een inzameling te organiseren: 
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Voedsel voor de Oekraïne  
 

Woensdag 13 april   
 

Andere spullen nu minder urgent  
 

Alleen voedsel met een houdbaarheidsdatum voor enkele weken/maanden.  
• Macaroni, rijst, spaghetti, macaroni, etc. 

• Blikjes tomatenpuree, groenten, vlees. 

• Bouillonblokjes, blikken soep, etc. 

• Babyvoeding in blik en melkpoeder, thee. 

• Potten jam, chocoladepasta, etc. 

• Fruit in blik 

Dus a.u.b. géén verse producten, producten die in een koeling moeten of nog 

maar een korte houdbaarheidsdatum hebben. 
 

Alléén op woensdag 13 april voedsel meenemen. (We kunnen het niet opslaan.)  

 

De leerlingen of ouders/verzorgers  

geven het af bij de deur bij het sportveld/gymzaal 

Auto's kunnen afleveren en via parkeerterrein doorrijden. 

 

Graag ook wat stevige kartonnen dozen om het allemaal in te doen. 

 
's Middags komt een busje alles ophalen om naar een depot te brengen in Tilburg. (Om die reden alle 
spullen begane grond.) In het depot maken vrijwilligers van de organisatie pakketjes die in een grote 
vrachtwagen worden geplaatst die naar Polen rijdt. 
 
Welke ouders kunnen op woensdagmorgen van 8:30 – 10:00 helpen voedsel in ontvangst te nemen 
en in dozen op te bergen?  Stuur een mail naar Kraus.f@2College.nl 
 
Als we allemaal iets kunnen meenemen is dat fijn. Het inzamelen gebeurt in heel veel andere steden 
in Nederland, in heel Europa. Door het samen te doen, kunnen we het voor elkaar krijgen.  
Wij gaan ervoor! 
 
Team Jozefmavo 
 
 

Nieuwsbrief 
De volgende nieuwsbrief verschijnt op 22 april 2022 

mailto:Kraus.f@2College.nl

