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De zomervakantie is in zicht! De tijd van
afronden is begonnen.

 

Vrijdag 29 juni hebben wij de diploma’s uit
mogen reiken aan alle leerlingen die

geslaagd zijn van de 4e klas.  Een feestelijk moment, waarin er door de
mentoren mooie woorden zijn gesproken over de leerlingen. Wij wensen alle
leerlingen heel veel succes met hun vervolgopleiding!

 

De leerlingen van klas 1 tot en met 3 zijn op dit moment bezig met de
proefwerkweek en de SE week. Een spannende week waarin de laatste
cijfers worden gehaald van dit schooljaar. Op maandag 16 juli en dinsdag 17
juli vinden de overgangsvergaderingen plaats en zal er bekend worden
welke leerlingen er over zijn naar het volgende leerjaar. Komende week zal
er een brief naar u worden verstuurd over de procedure omtrent de
overgang.

 

In de week van 9 juli tot en met 13 juli is de projectweek. In deze
nieuwsbrief vindt u daarover meer informatie.

 

Graag breng ik de oproep voor de ouderraad en de medezeggenschapsraad
bij u onder de aandacht. Wij vinden het fijn als er ouders met ons
meedenken. Bent u geïnteresseerd, wij horen het graag!

 

Wij wensen iedereen een heel goede zomervakantie! Geniet ervan!

 

Wij zien iedereen graag weer terug op dinsdag 4 september voor het
schooljaar 2018-2019.

 

Met vriendelijke groet,

 

Hanneke Notenboom
Teamleider HBM

 



SCHEMA BOEKEN INLEVEREN

GESLAAGDEN!!!

Diploma uitreiking
De examenperiode zit er dan nu
echt op.Op 29 juni hebben we alle
geslaagden hun diploma kunnen
overhandigen met een persoonlijk
praatje van de mentoren. 

De HBM feliciteert nogmaals alle geslaagden van schooljaar
2017/2018!

Boeken inleveren

Op 18 juli komt de leverancier
van de boeken (IDDINK) in de
aula om de boeken weer in te
nemen.

PROJECTWEEK

Klas 1 t/m3
Vanaf maandag 9 juli is er
projectweek voor de klassen 1
tot en met 3. Elk leerjaar heeft
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Projectweek klas 1 Projectweek klas 2 Projectweek klas 3

een eigen programma.
Hieronder kunt u per leerjaar
bekijken wat er gaat
gebeuren. 

Ouders gezocht voor de Ouderraad of MR!

Ouderraad en

Medezeggeschapsraad
Heeft u als ouder interesse om mee te denken over het schoolbeleid? Meld
u zich dan nu aan bij JZ@haemstede-barger.nl

 

Burgemeester en wethouder Heemstede
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BEKIJK AGENDA

administratie@haemstede-barger.nl 023 - 528 23 80

Met vriendelijke groet,

Mattie Smits-Jansen Directeur HBM

In de afgelopen weken zijn op
de HBM de burgemeester en
wethouder op bezoek geweest
om te praten over onder
andere (t)huiswerkvrij. Het
waren geslaagde dagen
waarin we met trots de school
hebben kunnen laten zien!

Agenda

De volgende nieuwsbrief verschijnt eind augustus/begin september

Volg ons op social media!
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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
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