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Het Lagerhuis

Jaarplanning
Op onze website vindt u de meest recente versie van de jaarplanning.

Terug naar boven

Schoolvakanties 2018-2019
LVO heeft de vakantieplanning voor schooljaar 2018-2019 vastgesteld en deze is in
principe goedgekeurd door onze MR.

Dit zijn de data voor volgend schooljaar:


herfstvakantie: 15 t/m 19 oktober 2018



kerstvakantie: 24 december 2018 t/m 4 januari 2019



voorjaarsvakantie: 4 t/m 8 maart 2019



meivakantie: 22 april t/m 3 mei 2019



hemelvaartweekend: 30 t/m 31 mei 2019



zomervakantie: 8 juli t/m 16 augustus 2019
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Projectdagen 14, 15 en 16 maart - klas 1 en 2
De leerlingen van klas 1 en 2 zullen op deze dagen aan diverse activiteiten
deelnemen. Ouders en leerlingen hebben alle informatie over de verschillende
activiteiten en de programmaonderdelen per mail of in de klas ontvangen.
Wij wensen de leerlingen leerzame en interessante projectdagen toe.
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Het Lagerhuis
Donderdag 1 maart deed het Sint-Maartenscollege voor de eerste keer mee met de landelijke
debatwedstrijd Op weg naar het Lagerhuis van de VARA!

We zijn als 3e geëindigd, maar ze hebben onze school zeker onthouden! Een team met
uiterst sterke debaters uit 4 en 5 vwo deed mee met Rochine uit vwo 6 als teamcaptain
en onze geliefde oud-docent meneer van Dijk als begeleider.
Er is veel debat talent op onze school. Wij hopen dan ook volgend jaar weer mee te doen
en dan gaan we zeker voor de winst, dit was nog maar de opwarming!

De teamleden:

Rochine Abdullah vwo 6 (teamcaptain)
Savyon van Beek vwo 5 (mede-oprichter)
Michael Ramirez vwo 5
Leon Waarlé vwo 5
Ayla Kepser vwo 5
Clara Eggenhuizen vwo 5
Jan Super vwo 5
Felies Zomerplaag vwo 4
Rawaz Sharaf vwo 5
Mick Engelbert vwo 5
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