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PROMO FILM HBM

 

Terwijl ik dit stukje schrijf lopen de leerlingen
van klas 3 en 4 vol spanning door de gangen:
SE-week 3 is al weer gestart. De tijd vliegt
voorbij! Nog even en de meivakantie staat weer
voor de deur. We kunnen terugkijken op een
aantal flink gevulde weken. Wat we allemaal
hebben gedaan, kunt u hieronder teruglezen.
Daarnaast is het ook handig om als ouder van
klas 4 uw agenda in de aanslag te houden voor
een aantal belangrijke data die er aan komen.

Graag wil ik afsluiten met een terugblik op een geslaagde wervingsperiode
voor onze school. Volgend jaar verwelkomen we 76 nieuwe
brugklasleerlingen, waarvan 74 leerlingen met HBM als eerste keus. We zijn
trots op de geslaagde lesjesmiddagen, fijne basisschoolbezoeken, een
drukbezochte Open Dag en alle informatiebijeenkomsten die zijn geweest.
Ontzettend veel dank aan iedereen die hier aan heeft bijgedragen:
collega’s, leerlingen én ouders!

 

Met vriendelijke groet,

 

Mattie Smits-Jansen

 

HBM Snowcamp

Klas 3 in
Neukirchen
De derde klassen hebben een
geweldige week gehad op
Snowcamp! Maandagavond de
bus in en dinsdag ochtend

https://youtu.be/H5tuZ1-YR9A?&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=nieuwsbrief_hbm_maart&utm_term=2019-03-25
http://www.dehbm.nl/?&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=nieuwsbrief_hbm_maart&utm_term=2019-03-25
http://www.dehbm.nl/?&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=nieuwsbrief_hbm_maart&utm_term=2019-03-25


SNOWCAMP FILMPJE

LEES MEER

meteen de pistes op. De
Snowcampers hebben mooi
weer gehad en optimaal
kunnen genieten van het skiën
en snowboarden. Al met al een
zeer geslaagde week!

Wil je meer terugzien van deze
week? Check dan onze
Istagram en Facebook
accounts!

Klas 3 Amsterdam

Dagverslag
Op donderdag 7 maart zijn wij
met de leerlingen die niet op
Snowcamp waren naar
Amsterdam geweest. De dag
stond in het teken van Joods
Amsterdam.
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LEES MEER Heemsteeds
Courant

LEES MEER Haarlems Dagblad

ROOSTER SE WEEK

HBM College Tour

Tweede Kamerlid
Michel Rog op
bezoek
Maandag 18 maart ging het
interviewprogramma 'College
Tour' van start op de HBM. De
leerlingen uit klas 3 mochten

vragen stellen aan Tweede Kamerlid Michel Rog, Zowel het Haarlems
Dagblad als Heemsteeds Courant hebben hierover bericht.

Rooster SE week 3

25 t/m 29 maart
Klas 3 en 4 hebben vanaf 25
tot en met 29 maart SE week
3. Heel veel succes met het
maken van de toetsen!

 

Volleybal Toernooi
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KAMPIOEN!
In de brugklas grepen deze
toppers nog net naast de titel
door 2e te worden op het
Haarlems Volleybaltoernooi, maar
nu 2 jaar later hebben ze in klas 3
de titel binnen gesleept! Van
harte gefeliciteerd met deze
mooie winst!

Centraal examen klas 4

Belangrijke data
De tijd gaat snel want het
centraal examen staat alweer
voor de deur! Voordat klas 4 hier
aan gaat beginnen moeten er
eerst nog belangrijke zaken
worden afgerond, zoals het

compleet maken van het PTA. 
Daarom hieronder nog een paar belangrijke data:

25-29 maart SE week 
1 april Inhaaldag SE's
4 april Uiterlijk opgeven herkansing
8 april Herkansingen
12 april Uitreiking examendossier
16 april Uiterlijk examendossier ondertekend retour bij administratie

Het centraal examen sluiten we met heel leerjaar 4 af met een PROM! Heb
je jezelf hiervoor nog niet aangemeld? Opgeven en betalen kan bij Carla van
de administratie!

Agenda
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BEKIJK AGENDA

administratie@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:  administratie@dehbm.nl
Bank: NL02INGB0003969224 
t.n.v. HBM

 

Info:
CUP
Mijn HBM
Magister
Downloads

De volgende nieuwsbrief verschijnt in mei

Volg ons op Social media!
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