Heb je zelf informatie waarvan je denkt dat dat voor de hele school nuttig is, stuur het door
naar wisse@marecollege.nl. Wij zullen dan kijken of er een plekje voor is in deze nieuwsbrief.

*Proefpresentaties 10 vmbo
*Metacognitie 9ABC
*Eindpresentaties 11B
*Eindpresentaties 11C
*Eindpresentaties 12A
*Feestelijke ‘aansluiting’ zonnepanelen vanaf klas 10
*Smashbaltoernooi 8e klassen, in sporthal De Zijl
*Warmetruiendag
*Cito 8e klassen
*SE-week 2 voorexamenklassen en 10A +
proeftoetsweek 9A, B en C
*Eindpresentaties 10D
*Eindpresentaties 10E
*Mondelingen Engels 11B
*Mondelingen Engels 11C
*Bouwkundepresentaties 11B
*Voorjaarsvakantie
*SE-week 3 examenklassen

Week van 11 feb.
Week van 11 feb + van 4 mrt.
Ma 11 feb, 15.00-21.45u.
Di 12 feb, 15.00-22.15u.
Wo 13 feb, 15.00-21.00u.
Do 14 feb, 10.00u.
Vr 15 feb, na periode-onderwijs.
Vr 15 feb.
Week van 18 feb.
Week van 18 feb.
Ma 18 feb, vanaf 16.00u.
Di 19 feb, vanaf 16.00u.
Di 19 + wo 20 feb.
Wo 20 + do 21 feb.
Wo 20 feb, 19.30u.
Ma 25 feb t/m vr 1 mrt.
Vanaf do 7 mrt.

Data van activiteiten waarover in deze nieuwsbrief geschreven wordt
Kantine gesloten

Ma 11 t/m wo 13 feb + ma 18 en
di 19 feb.

Warmetruiendag
Elk jaar weer gaat Nederland energieverspilling te lijf: door de verwarming lager te zetten en
energiebesparingssuccessen te delen. Op vrijdag 15 februari 2019 vieren we weer
Warmetruiendag! Meedoen is simpel: zet de verwarming lager, trek een warme trui aan en
bespaar gezellig en comfortabel 6% energie - en dus 6% CO2 - per graad!
Wij doen hier als school ook aan mee. Dus kleed je extra warm aan! Voor meer informatie, kijk
op de website: https://www.warmetruiendag.nl/informatie
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Open brief aan de minister van onderwijs
Een aantal leerlingen heeft een open brief aan de minister van onderwijs geschreven over de
klimaatmars van 7 februari. De tekst kun je hier lezen.
Kantine aantal dagen gesloten
In verband met de eindpresentaties is de kantine gesloten op ma 11, di 12, woe 13, ma 18 en
di 19 februari. Nadia besteedt die dagen haar tijd aan het verzorgen van de maaltijd voor de
bezoekers van de eindpresentaties.
Laptops
Tijdens SE- en CE-weken zijn er minder laptops beschikbaar voor leerlingen om te lenen bij de
receptie. Deze laptops zijn dan in gebruik door het examenbureau.

Even voorstellen
Je hebt me vast wel eens zien lopen. Omdat ik vaker de vraag krijg wie ik eigenlijk ben en wat
ik hier doe, wil ik mijzelf even voorstellen. Mijn naam is Pascal Tews en ik ben facilitair
medewerker. Ik assisteer alle ondersteunende afdelingen, waaronder receptie, examenbureau
en conciërge. Wil je nog iets weten, vraag het mij.
Met vriendelijke groet,
Pascal.

De volgende nieuwsbrief verschijnt in principe op woensdag 6 maart. De meest actuele
gegevens kun je altijd vinden in het jaarrooster op de website.

Alle wijzigingen met betrekking tot je persoonsgegevens (denk aan ander e-mailadres,
verhuizing, wijziging van mobiel nummer, etc.) kunnen doorgegeven worden via het
contactformulier op onze website.
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