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We zijn alweer volop aan de slag op
HBM. We zijn klaar voor de start van
het schooljaar als (t)huiswerkvrije
school. Ik hoop dat alle leerlingen
er net zo veel zin in hebben als ons
team! Volgende week zijn de
leerlingen op maandag nog lesvrij 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 alle
leerjaren.

 

De peilers van HBM zijn voor komend jaar: borgen van het pedagogisch
klimaat en communicatie naar huis toe, nog meer verhogen van de
onderwijsresultaten en puntjes op de i bij ons (t)huiswerkvrije
onderwijsconcept. We gaan er weer vol gas tegenaan met het team.  

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

Inge van der Sande
Cesary Elmzoon
Marleen van Hoof

Welkom nieuwe collega’s
Ook wil ik u voorstellen aan een aantal nieuwe collega’s die komend
schooljaar ons team komen versterken:

Carolina Kort - docent biologie
Rob Lange - docent wiskunde
Patricia van der Werff - docent Nederlands
Cas van Spronsen - docent aardrijkskunde
Sarah van der Linden - docent Engels
Zakaria Khalfi - docent Nederlands
Saskia Nederlof - trajectvoorziening/RT

 

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



Planning eerste schoolweek

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

 

 

Eerste schoolweek

4 september weer
naar school!
De zomervakantie is bijna voorbij
en we hopen dat iedereen een top
zomer heeft gehad! Maar de
scholen gaan volgende week toch
echt weer beginnen.

 

Vanaf deze week is de school
beperkt open en wordt er al hard gewerkt om de leerlingen volgende week
goed te kunnen ontvangen. 

Schoolfotograaf

Zit jouw haar al goed?!

Dinsdag 4 september komt de
schoolfotograaf tijdens het
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Schema schoolfotograaf

Programma
introdagen
leerjaar 1

Programma
introdagen
leerjaar 2

Programma
introdagen
leerjaar 3

Programma
introdagen
leerjaar 4

mentoruur. Probeer deze dag
geen witte kleding te dragen
of iets met streepjes. 

 

 

 

Introductiedagen

5, 6 en 7
september
Druk op de buttons om het
programma te vinden van de
introductiedagen per leerjaar.

Informatieavond ouders

25 september organiseert de
HBM een informatieavond voor

https://dehbm.nl/eerste-schoolweek/?&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=nieuwsbrief_hbm_augustus&utm_term=2018-08-30
https://dehbm.nl/wp-content/uploads/2018/08/Programma-jaar-1-introductie-dagen-planning_.docx?&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=nieuwsbrief_hbm_augustus&utm_term=2018-08-30
https://dehbm.nl/wp-content/uploads/2018/08/Programma-jaar-2-introductie-dagen.pdf?&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=nieuwsbrief_hbm_augustus&utm_term=2018-08-30
https://dehbm.nl/wp-content/uploads/2018/08/Programma-jaar-3-introductie-dagen.pdf?&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=nieuwsbrief_hbm_augustus&utm_term=2018-08-30
https://dehbm.nl/wp-content/uploads/2018/08/Programma-jaar-4-introductie-dagen.pdf?&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=nieuwsbrief_hbm_augustus&utm_term=2018-08-30
https://dehbm.nl/introductiedagen-2/?&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=nieuwsbrief_hbm_augustus&utm_term=2018-08-30
https://dehbm.nl/introductiedagen-2/?&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=nieuwsbrief_hbm_augustus&utm_term=2018-08-30
https://dehbm.nl/agenda/?&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=nieuwsbrief_hbm_augustus&utm_term=2018-08-30


BEKIJK AGENDA

hbmadministratie@dehbm.nl 023 - 528 23 80

Met vriendelijke groet,

Mattie Smits-Jansen Directeur HBM

de ouders/verzorgers van de
leerlingen uit leerjaar 1 en 2. 

2 oktober zal de informatieavond
voor de ouders/verzorgers van
leerjaar 3 en 4 plaatsvinden. 

Beiden avonden beginnen om
19.00 uur en vinden plaats in de
aula van de school. Teamleider, assistent teamleider, mentoren,
zorgcoördinator en alle lesgevende docenten zullen hierbij aanwezig zijn.

Agenda

Volg ons op Social media!
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HBM
Adres: Koediefslaan73
Postcode: 2101 BT Heemstede
Telefoon: 023 - 528 23 80
E-mail:  hbmadministratie@dehbm.nl
Bank: ING 3969224 t.n.v. HBM
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