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HBM, dé school met aandacht voor jou!
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Heemstede, 31 augustus 2017
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De zomervakantie zit er weer op en
het nieuwe schooljaar staat voor de
deur. Ik hoop dat alle leerlingen net
zo uitgerust en vol energie zijn als
ons team! Volgende week zijn de
leerlingen op maandag nog les vrij en
worden de leerlingen op dinsdag
verwacht bij hun mentor, zie hiervoor
de agenda verderop in de
nieuwsbrief. Daarna starten vanaf
woensdag de introdagen voor klas 1
tot en met 3 en zal klas 4 een start
maken met hun sectorwerkstuk
onder begeleiding van de mentoren.

Klas 4 zal de week erna werken aan teambuilding in de Ardennen.

Er staat komend jaar veel op het programma voor onze school. Met het
team gaan we flink aan de slag met het pedagogisch klimaat en het
verhogen van de onderwijskwaliteit. Ook zetten we sterk in op de
communicatie naar huis en buiten toe en is het mentoraat in een nieuw en
verbeterd jasje gestoken. Ook voor de bovenbouw staat er weer een vast
mentoruur op het programma met beiden mentoren! Hierover en meer
informatie zult u horen van de teamleider en mentoren tijdens de
informatieavond aan het begin van het jaar.

Afscheid van collega’s
Van de volgende collega’s hebben we aan het eind van vorig schooljaar
afscheid genomen:

Sandra Krooder, docent wiskunde
Ricardo Kleine, docent Duits
Thiemo van Esch, docent maatschappijleer
Sanneke Quist, docent maatschappijleer 2
Nathalie Borgna, docent Frans
Brynhild Simhoffer, docent Nederlands
Machiel Postma, docent aardrijkskunde
Jan Willem Theeuwes, docent NASK
Nur Uray, mediatheek
Liesbeth van der Zee, techniek –pensionering

Welkom nieuwe collega’s
Ook wil ik u voorstellen aan een aantal nieuwe collega’s die komend



schooljaar ons team komen versterken:

Tom van der Woerd, docent wiskunde- voorheen KSH
Cèsary Elmzoon, docent Duits- voorheen Haarlem College
Stefan Boschma, docent maatschappijleer- voorheen
Hoofdvaartcollege
Jeanine Das, docent examenklas Frans- ook werkzaam op KSH
Charlotte Hilkemeijer, docent Nederlands- voorheen MCO

In een eerder bericht heeft u ook kunnen lezen dat per 1 augustus 2017 ons
team ondersteund wordt door Hanneke Notenboom, teamleider en Jacco
van der Weijden, assistent-teamleider.

Wij heten deze collega’s welkom op onze school en wensen hen veel
succes! 

Nieuwsbrief
Ongeveer iedere zes weken zult u een nieuwsbrief ontvangen met
informatie over wat er op dat moment speelt in de school. Verder zullen
ouders/verzorgers per leerjaar ook geregeld een bericht krijgen over wat er
zich specifiek in de jaarlaag van zijn/haar kind afspeelt.

Wij kijken uit naar een mooi schooljaar met een goede samenwerking en
vertrouwen in elkaar!

Namens team HBM, 

Mattie Smits-Jansen, directeur

Ander nieuws

Nieuwe website
online!
Vanaf 1 september heeft
de HBM een nieuwe
website! De website zal
volgende week officieel
gepresenteerd worden
binnen het team. Er is hard
gewerkt om alle informatie

up-to-date te krijgen.

Hier en daar zullen misschien nog wat aanpassingen gedaan worden
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BEKIJK DE NIEUWE WEBSITE

LEES MEER

gedurende het jaar. Wij zijn heel blij met de nieuwe uitstraling die de
website heeft gekregen.

Ander nieuws

Business class van
start!
De eerste leerlingen uit de
brugklas, die hebben
gekozen voor de business
class, gaan hier vanaf
volgende week mee van
start. De HBM is de eerste
school in deze omgeving die
dit profiel aanbiedt. 

Het eerste project waarmee de
leerlingen van start gaan is ‘Jong
Ondernemen’. Zij gaan de
komende periode werken aan het organiseren van een marktdag in
samenwerking met een aantal bedrijven.
 
De andere leerlingen van de brugklas hebben kunnen kiezen voor de
sportklas of kwamen in aanmerking voor de havo kansklas.

Introductiedagen

De introductiedagen
2017
De introductiedagen voor
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BEKIJK HET PROGRAMMA

BEKIJK DE AGENDA

m.smits@hbm.nl 06 - 12345678

Met vriendelijke groet,

Mattie Smits-Jansen Directeur HBM

leerjaar 1 tot en met 3 komen
eraan! De introductiedagen
vinden plaats van woensdag 6
tot en met vrijdag 8
september 2017.

De volledige programma's van de
introductiedagen zijn te bekijken
via onderstaande button.

Agenda

De agenda van
HBM
Bekijk hier de
schoolagenda van HBM,
voor de periode van 4
september tot en met 27
oktober 2017.

De volgende nieuwsbrief verschijnt half oktober.
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HBM
Adres: Koediefslaan73
Postcode: 2101 BT Heemstede
Telefoon: 023 - 528 23 80
E-mail:  info@haemstede-barger.nl
Postbus: 93, 2100 AB Heemstede
Bank: ING 3969224 t.n.v. HBM

 

Info:
Webmail
Magister Ouders en Leerlingen
Magister Docenten

Volg ons op Social media!

U ontvangt deze e-mail omdat u de ouder/verzorger bent van een leerling van de HBM. Wilt u
geen nieuwsbrief meer ontvangen?

 

Uitschrijven
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