Amsterdam, 6 juli 2018
Betreft: Afronding schooljaar 2017 -2018
Beste tweedeklassers en ouders/verzorgers,
Het einde van het schooljaar komt in zicht en het is tijd voor de laatste loodjes. Hieronder treft u
informatie aan over de afrondingsweken. In de jaarplanner op de site ziet u deze informatie
schematisch weergegeven. Daarnaast biedt ‘Roosterzaken actueel’ meer details.
Inhalen toetsen
Leerlingen uit de onderbouw halen op maandag 9 juli om 8.25 uur gemiste toetsen in.
Cijfers toetsweek
Alle leerlingen krijgen hun cijfers en gemaakt werk terug op maandag 9 juli volgens het schema
van ‘Roosterzaken actueel’.
Lille leerjaar 2
Op dinsdag 10 juli gaan alle tweedeklassers op excursie naar Lille. Informatie is toegestuurd en
staat op de website (‘Leerlingen & ouders / brieven’).
Sportdag leerjaar 1 en 2
Leerjaar 1 en 2 gaan op 13 juli sporten in het Amsterdamse Bos. Ze worden begeleid door
leerlingen van leerjaar 5 (onderdeel PTA LO) en docenten. Informatie op de website.
Rapportvergaderingen
Op dinsdag 17 en woensdag 18 juli vergaderen de docenten en het MT aan de hand van de
eindrapporten. Zie voor de bevorderingsnormen http://www.cygnusgymnasium.nl/leerlingenouders/leerlingen-ouders-landing/bevorderingsnormen.html
Inleveren boeken
Leerlingen leveren hun boeken in op maandag 16 juli volgens het schema van ‘Roosterzaken
actueel’.
Promoties
Op vrijdag 20 juli om 10.00 uur ontvangen leerlingen hun rapport van de mentor.
Schoolpas en kluis
Laat je pas voor de vakantie bij ICT nakijken als hij niet goed werkt. Defecte kluizen graag
doorgeven aan de conciërges.
Start schooljaar
Op maandag 3 september halen leerlingen hun boeken op.
De eerste schooldag voor leerlingen is dinsdag 4 september. Op die dag maken leerlingen kennis
met hun mentor. Elk leerjaar doet een mentoractiviteit. Aan het eind van de zomervakantie staan
details op de website.
Taken inleveren
Op dinsdag 4 september leveren leerlingen die voor de vakantie een taak hebben gekregen deze
om 9.00 uur in bij hun vakdocent.
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Klassenindeling
Ons streven is leerlingen in de onderbouw in dezelfde klas als dit jaar te houden. In de bovenbouw
komen de leerlingen in nieuwe stamklassen, die gevormd worden op grond van profielkeuze én de
beschikbaarheid van mentoren en vakdocenten.
Schoolverlaters
Indien uw zoon of dochter naar een andere school gaat, dient u ons hiervan schriftelijk op de
hoogte te stellen. Wilt u hierbij aangeven naar welke school uw kind gaat en in welk leerjaar en
schooltype uw kind komt? Zonder brief kan geen uitschrijving volgen. Voor leerplichtige leerlingen
geldt dat zij alleen uitgeschreven kunnen worden als er een inschrijvingsbewijs van de nieuwe
school wordt overlegd.
Luxeverzuim
We willen iedereen erop wijzen dat verlof rond de zomervakantie (zowel voor als na) vrijwel nooit
wordt toegewezen door de leerplichtambtenaar. Indien u uw kind rondom de vakantieperioden
zonder toestemming van school houdt, wordt u opgeroepen door de leerplichtambtenaar.
Hartelijke groet en een heel fijne vakantie namens de schoolleiding van het Cygnus,
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