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Kerstviering  
 
We gaan met z’n allen weer lekker de 
decembermaand in. Drukke, donkere maar ook 
gezellige dagen. Zoals elk jaar weer, gaan we deze 
periode afsluiten met een kerstviering op Donderdag 
19 December. De dag erna begint voor de leerlingen 
de kerstvakantie. 
 
In de afgelopen jaren hebben wij de kerstviering 
veelal op dezelfde manier vorm gegeven. We denken 
dat het goed is om het dit jaar eens heel anders te 
doen. Enthousiasme vanuit de collega’s heeft 
opgeleverd dat we dit jaar de leerlingen in hun 
kracht gaan zetten.  Dít jaar zal klas 3 de kerstviering 
voor de onderbouw organiseren. Dit doet de 3e klas 
in het kader van het vak “Evenementen”. Klas 3 krijgt 
dus ook een cijfer voor wat ze gaan doen! We doen 
het dit jaar dus mét, vóór en dóór de leerlingen.  
Zo worden de hapjes bijvoorbeeld weer door de 
leerlingen van klas 4 E&O verzorgd, in het kader van 
het vak “de bijzondere keuken”. Ook weer een cijfer. 
De aanwezigheid van de leerlingen is vanuit dat 
gegeven dan ook verplicht! 
 
De leerlingen van de onderbouw hebben die dag 
gewoon les vanaf de normale aanvangstijd en ze zijn 
klaar met de lessen om 12.00 uur. Vanaf dát moment 
begint voor de onderbouw de kerstviering en die 
duurt tot 14.00 uur. Daarna zijn de leerlingen uit de 
onderbouw vrij.  
 
De leerlingen uit de bovenbouw zijn pas om 11.00 
uur op school, die dag. Ze hebben dan een flinke 
“werkdag” voor de boeg! Hun harde werk voor de 
leerlingen uit de onderbouw wordt beloond met een 
aparte viering voor hén. Die zal plaatsvinden vanaf 
16.00 uur en zal duren tot 18.00 uur. En nogmaals, 
voor álle leerlingen, uit zowel onderbouw als 
bovenbouw, is de dag verplicht qua aanwezigheid.  
 

 
Studiedag en nieuwbouw 
      

We willen er natuurlijk nog niet aan denken, aan dat 
nieuwe jaar dat er aan zit te komen. Eerst nog de 
gezellige feestdagen! Al vrij snel in Januari echter, 
om precies te zijn 10 Januari, zal er sprake zijn van 

een studiedag voor het personeel. De leerlingen zijn 
dan vrij.  
 
De dag zal voor het personeel van het gehele Axia 
College voor een groot deel in het teken staan van de 
beoogde nieuwbouw. Teneinde dit proces, dat beslist 
langere tijd gaat lopen, gaan we alle collega’s aan 
laten haken bij wat de verwachtingen zijn ten 
aanzien van een nieuw schoolgebouw. We krijgen 
met z’n allen de kans om “once in a life time” 
hieraan mee doen. De aftrap van dat proces zal op 10 
Januari vorm gaan krijgen. 
 

  
Projectdag “omgaan met social media”. 
 

Op Donderdag 16 Januari organiseren wij, in 
samenwerking met een externe partner, een 
projectdag. Gedurende die dag worden alle 
leerlingen van de school meegenomen in een 
gezamenlijk gedeelte, gevolgd door workshops die ze 
in groepjes gaan doen. Het doel van de dag is om 
leerlingen bewust(er) te maken van de gevaren die in 
de omgang met social media om de hoek liggen. Iets 
waar we op school helaas wel eens tegen aan lopen. 
Iets dat we daarom ook extra aandacht willen geven. 
U wordt nog verder ingelicht over deze dag. De 
datum ligt voor 90 procent vast, maar zou eventueel 
kunnen wijzigen onder druk van actualiteiten. Dat 
hoort u dan nog van ons.  
 

 
Bijhouden van contactinformatie 
 
Langs deze weg willen we nogmaals het belang 
uitlichten van het feit dat contactgegevens up to 
date moeten zijn. Indien u een ander email adres 
heeft of een ander telefoonnummer krijgt, hechten 
wij er waarde aan deze van u te vernemen. Op die 
manier kunnen we dat dan invoeren in ons systeem 
en daarmee voorkomen we dat we mis grijpen 
wanneer we contact met elkaar willen opnemen. 
 
 
 
 
 
 
 
 


