
Nieuwsbrief HBM november administratie@haemstede-barger.nl E-mail niet goed leesbaar? Klik hier!

HBM, dé school met aandacht voor jou!

Woord van de schoolleiding

Beste ouders/verzorgers,
Heemstede, 21 november 2019

https://dehbm.nl/onderwijsaanbod/business-class/
https://dehbm.nl/onderwijsaanbod/sportklas/
https://dehbm.nl/onderwijsaanbod/havo-kansklas/
http://pdf.mailerlite.com/removessl_hex/68747470733a2f2f707265766965772e6d61696c65726c6974652e636f6d2f78367a396731
https://dehbm.nl/
https://dehbm.nl/
https://dehbm.nl/
https://dehbm.nl/
https://dehbm.nl/


Hierbij ontvangt u alweer de laatste
nieuwsbrief van dit kalenderjaar. De eerste
(les) periode is omgevlogen. Nog een paar
weken en we zijn alweer toe aan de
kerstvakantie.

Er hebben ontzettend veel activiteiten
plaatsgevonden de afgelopen weken.
Hieronder wordt u “bijgepraat”.

We zijn vooral erg trots op het positieve
item dat EenVandaag heeft gemaakt over
de HBM. Mocht u het nog niet gezien
hebben: in deze nieuwsbrief vindt u de
link.

Daarnaast willen we natuurlijk ook van u graag weten waar u positief over
bent en waar u verbeterpunten ziet. Daarom zal u rond februari de jaarlijkse
enquête toegestuurd krijgen. Vorig jaar was vanuit de ouders de respons
erg laag. Ik wil u daarom met klem vragen deze alstublieft dit schooljaar wel
in te vullen. Zowel als u verbeterpunten ziet, als dat u overwegend positief
bent. Het is belangrijk voor ons om een goed beeld te kunnen vormen. Ook
zullen de leerlingen en medewerkers geënquêteerd worden, dit faciliteren
wij op school.

Ik wens u veel leesplezier met het lezen van onze nieuwsbrief!

Met vriendelijke groet,

 

Mattie Smits-Jansen

Directeur HBM

 

HBM bij EenVandaag!

Hoe bestrijd je
kansenongelijkkheid
in het onderwijs
Naar aanleiding van een
onderzoek van minister Slob over
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schaduwonderwijs in Nederland is
EenVandaag op de HBM komen
kijken wat wij doen tegen
kansenongelijkheid in het
onderwijs.
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Profielwerkstuk presentaties klas 4

10 december
Van 19.00 uur tot 21.30 uur op
dinsdagavond 10 december
zullen de 4e klassen hun
profielwerkstuk presenteren op
school. De leerlingen uit de
examenklas hebben er de

afgelopen maanden hard aan gewerkt om een mooi onderzoek neer te
zetten. Ouders en verzorgers zijn van harte uitgenodigd om naar deze
mooie presentaties te kijken. 

Keulen

Mondeling Duits klas
3 en 4
Dit jaar gaan wij vanuit de HBM
met leerlingen die voor het vak
Duits hebben gekozen op
ééndaagse excursie naar de
Duitse stad Keulen.
Deze excursie zal op vrijdag 13
december plaatsvinden.

De leerlingen kunnen in deze situatie laten zien wat zij de afgelopen jaren
geleerd hebben bij het vak Duits. Een zeer goed en leerzaam moment
waarin de leerlingen een deel van het mondeling examen Duits afsluiten.
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Sinterklaas!

Sinterklaas viering
Mentoren zullen inventariseren
welke klassen graag Sinterklaas
willen vieren. Deze klassen zullen
daar op 5 december ergens
gedurende de dag Sinterklaas
vieren. 

Meer informatie bij de mentoren.

Presentatie Brijder

Gebruik van
genotsmiddelen
onder jongeren
De Brijder stichting en het CJG

Heemstede hebben in samenwerking met De HBM een voorlichtingsavond
georganiseerd voor ouders rond het gebruik van genotsmiddelen door
jongeren. Het blijkt dat ouders vaak, meegroeiend met hun kind, in of na
het brugjaar daadwerkelijk geconfronteerd worden met (experimenteel)
gebruik. Op die momenten is er zeker behoefte aan informatie van
professionals.

De voorlichting werd verzorgd door Marion Kooij, medewerker van de
afdeling Preventie van Brijder Jeugd (onderdeel van de Parnassiagroep).
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Samenwerking Fibbe

Samenwerking
Onderwijs- Jeugdhulp
Om de samenwerking tussen
onderwijs en jeugdhulp te
verbeteren en zo beter invulling te
geven aan passend onderwijs,
gaan de HBM en Fibbe SCL een

samenwerking aan. Doel is dat leerlingen die jeugdhulp nodig hebben voor
problemen waar ze (ook of met name) op school last van hebben, op school
de hulp kunnen krijgen die ze nodig hebben.

Halloween

Ook dit schooljaar was het
halloweenfeest voor de
onderbouw een groot succes!
Mede dankzij de inzet van alle
collega's zag de school er weer
heel spannend uit en konden de
leerlingen genieten van een
'scary' avond op de HBM!

College Tour

Op vrijdag 1 november was de
ziekenhuisdirecteur Stefan Kroese
te gast bij de HBM College Tour.
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BEKIJK AGENDA

Stefan Kroese is de vierde gast in
de College Tour reeks van de
school; eerder gingen Michel Rog
(CDA kamerlid), Paul Rosenmöller
en Fred Teeven hem voor.

 

 

Agenda

De volgende nieuwsbrief verschijnt eind januari
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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: ING 3969224 t.n.v. HBM

 

Info:
www.dehbm.nl
Magister
Downloads
CUP

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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