juli 2020

INFORMATIE EINDE SCHOOLJAAR
Kluissleutels van de stalen kluisjes

Alle leerlingen die een stalen kluisje in gebruik hebben dit schooljaar, herinneren we u eraan dat de
sleutels van dit kluisje moeten worden ingeleverd. Wilt u uw zoon/dochter, als dit nog niet gedaan is,
aansporen dit zo spoedig mogelijk te doen bij de conciërges.

Bestellen nieuwe schoolboeken

Via de website van Iddink (www.iddink.nl) bestelt u met de schoolcode 38JFG266 (let op de hoofdletters!)
de schoolboeken voor het nieuwe schooljaar. Wanneer de boeken voor maandag 13 juli zijn besteld,
worden de boekenpakketten voor de start van het schooljaar 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 € 75,00 die aan het eind van de NSG-loopbaan van uw kind wordt gerestitueerd.

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.

Rapportvergadering, rapportuitreiking en ondertekening SE-lijsten

De eindrapportvergaderingen vinden deze week plaats. 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 SEcijferlijsten vinden plaats op maandag 6 juli en dinsdag 7 juli. Berichtgeving hierover volgt via de mentor.

START NIEUWE SCHOOLJAAR 2020
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 24
augustus om 09.00 uur. Leerlingen met een taak of herexamen worden op maandag 24 augustus om
09.00 uur op school verwacht. Op dinsdag 25 augustus worden alle leerlingen door hun nieuwe mentor
ontvangen. Tijdens deze bijeenkomst maken leerlingen kennis met hun nieuwe klas en ontvangen zij
aanvullende informatie over het nieuwe schooljaar. De reguliere lessen beginnen weer op woensdag 26
augustus.

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 vastgesteld op € 97,50.

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/protocollen/ Vervolgens scrolt u naar het kopje ‘Financieel’. Hier vindt u ook
de informatie over het aanvragen van vrijstelling of hoe u een beroep kunt doen op het NSG XTRA-fonds.
In verband met de richtlijnen van het R.I.V.M. zijn we vooralsnog zeer terughoudend in het plannen van
extra activiteiten. Met de ouderraad hebben we afgesproken om bepaalde kosten pas in rekening te
brengen als zeker is dat de activiteit ook werkelijk doorgaat.

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 € 97,50 te betalen. In deze e-mail wordt verder uitgelegd hoe het betaalsysteem van
WIS Collect werkt. In de loop van het schooljaar wordt de doelbijdrage voor excursies, speciale
activiteiten e.d. bij u in rekening gebracht.

VAKANTIEROOSTER 2020-2021
Dit is het (voorlopige) vakantie- en vrije dagenrooster voor de regio Nijmegen en omstreken:
Zomervakantie 2020
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Extra vrije dag
Voorjaarsvakantie
Pasen
Meivakantie
Pinksteren
Zomervakantie 2021

13 juli t/m 21 augustus 2020
19 t/m 23 oktober 2020
21 december 2020 t/m 1 januari 2021
8 februari 2021
15 t/m 19 februari 2021
5 april 2021
3 mei t/m 14 mei 2021
24 mei 2021
19 juli t/m 27 augustus 2021

Luxe Verzuim

We wijzen u erop dat wij als school buiten de vastgestelde data geen toestemming mogen geven voor
extra vakantiedagen. Voor verdere informatie omtrent verzuim buiten de reguliere vakanties om
verwijzen we u naar onze website: https://nsg-groenewoud.nl/protocollen/. Vervolgens scrolt u naar het
kopje ‘Verzuim en verlof’.

Wij wensen u en uw gezin een fijne zomervakantie toe!

