Overzicht van buitenlesactiviteiten die niet doorgaan in verband met het coronavirus
(bijgewerkt 27 maart 2020)
Locatie Someren
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12 maart: Ouderavond basis en kader leerjaar 4 over examenregels en uitslagbepaling.
13 en 14 maart NL Doet: afgelast voor alle brugklasleerlingen.
17 maart excursie Burgers Zoo: afgelast voor leerlingen van mavo4 en kader4.
24 maart: ouderavond voor ouders van leerlingen op het Praktijkonderwijs.
24 maart excursie Den Haag: afgelast voor leerlingen van mavo4 met MK in hun pakket.

25 maart uitwisseling met Spanje: afgelast voor leerlingen van leerjaar 2 vmbo.
25, 26 en 27 maart NK Metselen: uitgesteld naar 27, 28 en 29 mei 2020.
2 april bezoek Efteling: afgelast voor leerlingen leerjaar 4 vmbo.
2 juni buitenlandse reizen: afgelast voor leerlingen van leerjaar 3 van het VMBO.
Tevens is het besluit genomen om deze reizen niet te verzetten of in te halen.
De informatieavond voor ouders van leerlingen uit Mavo4 m.b.t. examen wordt digitaal
aangeboden via mail.
Plantenverkoop 4 en 7 mei wordt gecanceld.
Schrijver in de klas (8 mei) is gecanceld.
Cursus reanimatie en bediener AED (8 en 9 april)
Kamp Praktijkonderwijs (week 14 april)

Locatie Asten
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13 en 14 maart NL Doet: afgelast voor alle brugklasleerlingen.
1 t/m 6 april, uitwisseling met Spanje (Menorca) afgelast voor TTO3VWO.

2 april Girlsday klas 2 afgelast.
17 april, LSD 5 havo en 6 vwo.
30 april: IB-examens.
Periode 4 start voor de bovenbouw een week eerder (wegens wegvallen SE-week)
Cursus reanimatie en bediener AED (8 en 9 april)
High Tea Asten (10 april as.)
Activiteitendag (14 april) leerjaar 2 Asten.
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Musical Mama Mia (week 15 juni). Er wordt bekeken of de datum van de musical
verzet kan worden naar een moment na de herfstvakantie van 2020. Betrokken
collega’s en leerlingen worden door Ronald Franssen geïnformeerd.
Formeel bevestigd door Nuffic: internationale stage TTO is niet verplicht om in
aanmerking te komen voor certificaat. Keuze ligt bij de deelnemer (en ontvangende
instantie).
Reizen naar Engeland TTO1 en TTO2. Ouders ontvangen hierover vandaag een brief.
Politieke jongerendag Asten (8 april).
Pelgrimstocht Asten (14-17 april).
Colorrun (17 april) definitief afgelast voor dit schooljaar. Organisatie wil graag nieuwe
datum plannen, besluit Varendonck is om dit jaar niet deel te nemen.
Uitwisseling klas 3 TTO (week na meivakantie). We wachten op annulering door de
vliegmaatschappij i.v.m. vergoeding onkosten. We gaan er vooralsnog vanuit dat er
wordt gecanceld.
Dutch Technology Week (8-13 juni).

