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HBM, dé school met aandacht voor jou!

Woord van de schoolleiding
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Heemstede, oktober 2018
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De eerste paar weken van het schooljaar
2018-2019 zitten er alweer op en de
herfstvakantie staat voor de deur. Wij
kijken als team terug op een geslaagde
start van het schooljaar. Zo hebben we
eerst met elkaar drie mooie
introductiedagen mogen beleven, waarin
de leerlingen kennis met elkaar hebben
gemaakt, de eerste nieuwe
vriendschappen gesloten zijn en waar we
met elkaar een hoop leuke activiteiten
hebben gedaan. Tijdens de bbq van de
brugklas en daarna met de
informatieavonden hebben wij al een

hoop ouders mogen zien en spreken. Het is altijd goed om elkaar te zien en
het met elkaar te hebben over de ontwikkelingen van uw kind, maar ook
over de ontwikkelingen in de school. Mocht u hier vragen over hebben dan
kunt u altijd contact opnemen met de schoolleiding of de mentoren van uw
kind.

 

Na een welverdiende herfstvakantie staat vanaf 5 november voor klas 3 en
4 de eerste SE week op het programma. Altijd weer een spannende week,
waarin de eerste belangrijke PTA cijfers van dit jaar gehaald gaan worden.
In dezelfde week zal er voor de brugklas en de tweede klas een projectdag
van Kunstplein zijn. Dit geldt ook voor de projectdagen van CKV en
levensbeschouwing van klas 3.

Voor nu wens ik iedereen een goede herfstvakantie!

 

Met vriendelijke groet,

Hanneke Notenboom
Teamleider

 

 

MR Oproep

Alle personeelsleden, alle ouders
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Hier aanmelden voor MR

LEES HIER MEER

en verzorgers en, in het
voortgezet onderwijs, alle
leerlingen op school hebben actief
en passief kiesrecht.

Dit betekent dat zij hun stem
mogen uitbrengen (actief) en dat

zij zich kandidaat mogen stellen voor de MR (passief). 

De oudergeleding van de MR wordt gekozen door en uit de ouders van de
school. Wij zoeken een ouder voor in de MR!
Geef je op om als ouder in de MR deel te nemen door een mail te
sturen naar mr@dehbm.nl voorzien van een korte omschrijving van
jezelf en de motivatie om deel te nemen. Mochten er meer gegadigden
zijn dan volgen er verkiezingen waar de ouders/verzorgers van de leerlingen
van de HBM stemrecht in hebben. 
Voor 29 oktober opgeven!

Klas 3 naar het Provinciehuis!

Binnenkort gaan de derde klassen
naar het provinciehuis!

HORRORFEEST

Klas 1 en 2
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LEES HIER MEER

Lekker griezelen op de HBM op
9 november voor klas 1 en
2! 

Meer informatie volgt via de
mentoren.

 

 

 

Projectdagen klas 3

CKV,

Levensbeschouwing
Dit jaar krijgt leerjaar 3 de vakken CKV en Levensbeschouwing in
projectvorm aangeboden. Beide docenten hebben de krachten gebundeld
en zinvolle, leerzame maar ook leuke dagen in elkaar gezet. Het vak CKV is
al aan bod gekomen in het Kunstplein in leerjaar 2, maar zal met goed
gevolg moeten worden afgesloten in het derde leerjaar. Dit geldt ook voor
het vak Levensbeschouwing. Beide vakken hebben een PTA en er zullen
cijfers en beoordelingen gegeven gaan worden. Elke leerling moet de
projectdagen voor beide vakken met een voldoende afsluiten.

SE week 1 voor klas 3 en 4

Na de herfstvakantie komt de
eerste Schoolexamenweek er
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Rooster SE week 1

Bekijk HBM Magazine

alweer aan! 

De SE week is van maandag
5 november tot en met
vrijdag 9 november.

De leerlingen worden binnenkort
geïnformeerd over de gang van
zaken tijdens dit soort
toetsweken. 

HBM Magazine

Nu Online!
De HBM Magazine bevat
informatie, verhalen en foto’s
van leerlingen en docenten van
de HBM. 

Agenda

https://dehbm.nl/wp-content/uploads/2018/10/SE-week-1-2018-klas-3-en-4.pdf
https://indd.adobe.com/view/0457f483-c6f9-4e73-8ccf-705b17033f1d
https://indd.adobe.com/view/0457f483-c6f9-4e73-8ccf-705b17033f1d
https://indd.adobe.com/view/0457f483-c6f9-4e73-8ccf-705b17033f1d
https://dehbm.nl/agenda/


BEKIJK AGENDA

hbmadministratie@dehbm.nl 023 - 528 23 80

Met vriendelijke groet,

Mattie Smits-Jansen Directeur HBM

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

 

MijnHBM
Magister
CUP
Downloads

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?
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