Informatie einde schooljaar, start nieuwe schooljaar
EINDE SCHOOLJAAR
Kluisje leegmaken
Aan het begin van het volgende schooljaar krijgen alle leerlingen een nieuw kluisje Daarom is het van
groot belang dat uw kind zijn huidige kluisje leegruimt. In de zomervakantie worden alle kluisjes
gecontroleerd en eventueel achter gebleven spullen worden dan verwijderd.

KLUISSLEUTELS van de stalen kluisjes
Alle leerlingen die een stalen kluisje hebben gehad dit schooljaar, herinneren we eraan dat de sleutels
van dit kluisje moeten worden ingeleverd. Wilt u uw zoon/dochter aansporen dit zo spoedig mogelijk te
doen bij de conciërges.

Inleveren schoolboeken
De inleverdatum van de schoolboeken, die door Iddink zijn aangeleverd, is voor alle leerlingen bepaald
op:

Woensdag 4 juli 2018  08.30 – 16.00 uur op het cultuurplein
U ontvangt van Iddink een formulier met een unieke barcode. Dit formulier dient uw kind bij het
inleveren van de schoolboeken bij zich te hebben. Na inlevering van de boeken ontvangt uw kind een
ontvangstbewijs. Boeken die verloren zijn gegaan of niet worden ingeleverd, komen voor eigen
rekening. Iddink verdeelt de dag in blokken van 15 minuten. Wij verzoeken u dringend zich aan deze
tijdsindeling te houden, om onnodige vertraging bij de inname van de boeken te voorkomen.

Bestellen nieuwe schoolboeken
Via de website van Iddink (www.iddink.nl) bestelt u met de schoolcode TP338BY5 (let op de
hoofdletters!) de schoolboeken voor het nieuwe schooljaar. Wanneer de boeken tussen 20 juni en
maandag 9 juli zijn besteld, worden de boekenpakketten in de periode van maandag 23 juli t/m
zaterdag 18 augustus op het thuisadres afgeleverd. De kosten van de schoolboeken worden betaald
door de school. Bij uw eerste bestelling betaalt u aan Iddink een borg van € 75,--, die aan het eind van
de NSG-loopbaan van uw kind wordt gerestitueerd.

Schoolverlaters: printsaldo schoolpas
Misschien staat er nog een printsaldo op de schoolpas van uw zoon/dochter. Wanneer u dit saldo
terugbetaald wilt hebben dan kunt u een e-mail te sturen naar d.bijleveld@nsg-groenewoud.nl.
Graag de volgende gegevens vermelden:
1.
Naam leerling
2.
Klas
3.
Het leerlingnummer (belangrijk, anders kunnen we het saldo er niet bij zoeken!)
4.
Het rekeningnummer waarop het saldo mag worden gestort; let op: vermeld het IBAN-nummer!
5.
De naam van de rekeninghouder
6.
De woonplaats van de rekeninghouder
Als we alle reacties verzameld hebben (direct na de zomervakantie) zullen we het saldo terugbetalen.
Wanneer we niet vóór 6 juli a.s. een reactie hebben ontvangen, dan wordt het saldo gebruikt voor het
goede doel van NSG Groenewoud: Bona Baana.

Chromebook
Als de huurperiode van het chromebook afloopt, ontvangt u van The Rent Company een nieuwe
offerte. Heeft uw kind nog geen chromebook en wilt u alsnog een chromebook huren: stuur een e-mail
naar: info@nsg-groenewoud.nl. Dan ontvangt u van ons alle informatie hierover.

Uitslaguur en rapportuitreiking
Op maandag 2 juli kunnen de leerlingen van 08.45 – 09.45 uur de resultaten van de laatste toetsweek
ophalen. De eindrapportvergaderingen vinden plaats op dinsdag 3 juli en woensdag 4 juli. Na de
rapportvergaderingen worden de leerlingen die niet bevorderd zijn daarvan telefonisch op de hoogte
gesteld door de mentor. Als het rapport van uw zoon of dochter daartoe aanleiding geeft, kunt u
natuurlijk ook zelf, na de rapportuitreiking, contact opnemen met de mentor.
De rapportuitreiking en de ondertekening van de SE-cijferlijsten vinden plaats op donderdag 5 juli om
08.45 uur voor de onderbouw en om 10.00 uur voor de bovenbouw en vmbo-t-3. De leerlingen kunnen
zich tot 11.00 uur bij hun afdelingsleider inschrijven voor een herexamen voor de afgesloten SE-vakken.

START NIEUWE SCHOOLJAAR 2018-2019
Aan het einde van de zomervakantie ontvangen alle leerlingen en ouders een e-mail met exacte
informatie over de start van het nieuwe schooljaar. Het lesrooster is beschikbaar vanaf maandag 20
augustus om 09.00 uur. Leerlingen met een taak of herexamen worden op maandag 20 augustus om 09.00
uur op school verwacht. Op dinsdag 21 augustus worden alle leerlingen door hun nieuwe mentor
ontvangen. De mentor zal een uitgebreide toelichting geven op het nieuwe rooster in de eerste week van
het nieuwe schooljaar. De reguliere lessen beginnen weer op woensdag 22 augustus.

Vooraankondiging Londen-reis vmbo-t-3
In vmbo-t-3 worden de klassen opnieuw samengesteld, de leerlingen maken een nieuw begin. De
mentoren van vmbo-t-3 besteden uiteraard aandacht aan deze hernieuwde kennismaking. De
kennismakingsperiode wordt afgesloten met een reis naar Londen van dinsdag 9 oktober t/m vrijdag 12
oktober. De kosten voor de reis bedragen € 290,- per leerling. Begin september ontvangt u via
WisCollect een factuur hiervoor. Verdere informatie over de Londen-reis volgt tijdens de
informatiebijeenkomst, die in het begin van het schooljaar plaatsvindt.

OUDERBIJDRAGE EN DOELBIJDRAGE
Vrijwillige ouderbijdrage
Jaarlijks stelt de schoolleiding na overleg met de ouderraad de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage
vast. Voor het komende schooljaar is deze na indexatie vastgesteld op € 96,55.

Doelbijdrage
Afhankelijk van de afdeling waarin uw zoon of dochter komend schooljaar is geplaatst, zijn er naast de
algemene ouderbijdrage nog extra kosten voor bijvoorbeeld introductieactiviteiten, vakexcursies,
speciale activiteiten en internationalisering. Deze zijn afhankelijk van de (gekozen) vakken en kunnen
per leerling verschillen. Voor de exacte bedragen per afdeling verwijzen wij u naar onze website:
https://nsg-groenewoud.nl/praktisch/financieel/ouderbijdrage
Hier vindt u ook de informatie om vrijstelling aan te vragen.

Betaalsysteem
Voor de inning van de diverse ouderbijdragen maakt NSG Groenewoud gebruik van een apart
betaalsysteem: WIS Collect. U ontvangt medio september een e-mail met de uitnodiging om de

vrijwillige ouderbijdrage van € 96,55 te betalen. In deze e-mail wordt verder uitgelegd hoe het
betaalsysteem van WIS Collect werkt. In oktober worden bijdragen voor excursies, speciale activiteiten
e.d. bij u in rekening gebracht.

LUXE VERZUIM
Het ministerie van OCW stelt de vakantie indeling vast voor de regio Zuid, waaronder de gemeente
Nijmegen e.o. valt. De zomervakantie begint op zaterdag 6 juli 2018 en eindigt op zondag 19 augustus
2018.

Vakantierooster 2018-2019
Dit is het (voorlopige) vakantie- en vrije dagenrooster voor de regio Nijmegen en omstreken:
Zomervakantie 2017-2018:
Herfstvakantie:
Kerstvakantie:
Extra vrije dag:
Voorjaarsvakantie:
Meivakantie:
Hemelvaart plus vrije dag:
Pinksteren:
Zomervakantie 2018-2019:

9 juli t/m 19 augustus 2018
15 t/m 19 oktober 2018
24 december 2018 t/m 4 januari 2019
18 februari 2019
4 t/m 8 maart 2019
22 april t/m 3 mei 2019
30 t/m 31 mei 2019
10 juni 2019
8 juli t/m 16 augustus 2019

We wijzen u er graag op dat wij als school buiten deze data geen toestemming mogen geven voor
extra vakantiedagen. Voor verdere informatie omtrent verzuim buiten de reguliere vakanties om
verwijzen we u naar de website van de gemeente Nijmegen:
http://www2.nijmegen.nl/content/98486/vakantie_ziekte_en_ongeoorloofd_verzuim

Wij wensen u en uw gezin een fijne zomervakantie toe!
Verzonden aan alle ouders, inclusief examenklassen.

