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NIEUWSBRIEF
LYCEUM SCHRAVENLANT

21 mei

Belangrijke data:
• 5 juni: Themadag
• 6 juni: Taaltrip Lille klas 2
• 25 juni: 40-minutenrooster

Dinsdag 28 mei staking openbaar vervoer

Voor volgende week dinsdag staat een grote openbaar vervoerstaking
gepland en dat gaat ongetwijfeld voor overlast zorgen.
Als uw zoon/dochter normaal gesproken met het openbaar vervoer naar
school komt, wilt u hiermee dan alstublie> rekening houden en kijken naar
alterna?even zodat uw zoon/dochter toch op ?jd op school aanwezig kan
zijn.

• 26 juni: Start toetsweek 4
• 3 juli: Eind toetsweek 4

De laatste loodjes

Hoewel we dit schooljaar laat vakan?e hebben, gaat het schooljaar nu in rap
tempo naar het eind.
Voor alle leerlingen is het belangrijk in deze periode door te zeAen en
proberen goed af te ronden.
Hard werken kan zeker nog lonen. Dat zag je bijvoorbeeld ook in de halve
ﬁnales van de Champions League waar de Engelse teams door niet op te
geven en doorzeGngsvermogen tóch de ﬁnale haalden.

Centraal Examen 1: ;jdvak
Donderdag 23 mei vinden de laatste examens plaats. Maar we zijn er nog
niet, want het wachten op de uitslag is minstens zo spannend. Donderdag 12
juni worden de leerlingen gebeld of ze geslaagd of gezakt zijn.
We willen al onze examenleerlingen tot nu toe een groot compliment geven
voor het goede verloop van de examens!

Scholingsdag docenten versneld vwo
Dinsdag 14 mei was er voor alle docenten die lesgeven aan het versneld vwo van onze school een
scholingsdag.
Het was een leerzame dag waarbij de docenten hun ervaringen met elkaar hebben gedeeld en zij ?ps
hebben gekregen in het gediﬀeren?eerd lesgeven.
Daarnaast zijn zij aan de slag gegaan met een digitaal programma dat een handig hulpmiddel is hierbij.
Op onze eerstvolgende themadag is er een vervolg hierop.

Talentenjacht
Wanneer: Donderdag 23 mei aanvang 20:00
(inloop vanaf 19:30)
Waar: Atrium op school
Kaartjes: €2,- aan de deur
De eerste generale repe??e voor de talentenjacht is inmiddels achter de rug.
Er ziAen weer zeer bijzondere acts bij.
Iedereen is welkom om te komen kijken.
De 3 beste acts gaan rechtstreeks door naar het Open Podium Jubileum edi?e.
Alle deelnemers nodigen jullie van harte uit.
De organisa?e

Sportdag klas 3

Dinsdag 14 mei stond de sportdag voor klas 3 op het programma. Op de
zonovergoten sportvelden van Nexus en Excelsior ’20 werd er enthousiast geso>bald
en gevoetbald.
Bij het so>bal een waar spektakel; de homeruns, vangballen, uitjes, brandac?es,
missers, 4-wijdjes en gestolen honken zorgden voor een ongemeen spannende, maar
spor?eve strijd.
Het uitgebalanceerde team van 3A ging er uiteindelijk met de hoofdprijs vandoor!
De gladiatoren bij het voetbal streden in 2 poules (jongens &meisjes) om de
felbegeerde ‘beker’, maar vooral de eeuwige roem. Dat er veel voetbaltalent
aanwezig is @ Lyceum Schravenlant is al langer bekend, maar dit was gewoon next
level Champions League. Dubbele scharen, akka’s, omhalen, zieke steekballen,
doelpunten, missers, reddingen, ballen op lat en paal…..GENIETEN!!
Door de vele slidings op het kunstgras zal Excelsior de mat op diverse plaatsen
moeten vervangen, want de brandplekken ziAen er gewoon in… wat een inzet!
Nadat de kruitdampen waren opgetrokken bleken de dames van 3A na een zeer
spannende compe??e net iets beter dan 3H1.
De ﬁnale bij de jongens o.l.v. de uitstekende scheidsrechter dhr. Siwpersad werd na
een 0-1 achterstand met 2-1 gewonnen door…… de jongens van 3A!
Zo ging 3A er met alle prijzen vandoor, maar we wachten nog even met de oﬃciële
prijsuitreiking totdat alle leerlingen uit die klas zijn getest op doping

.

Al met al een zeer geslaagde sportochtend. Heerlijk weer, goede sfeer en zonder
noemenswaardige blessures.
Scheidsrechters & deelnemers bedankt!

