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HELINIUM

Op vrijdagavond 18 januari houdt Helinium weer haar jaarlijkse Open Huis.
Alle belangstellenden, in het bijzonder de ouders/verzorgers van de leerlingen
uit groep 7 en 8, die meer over de school willen weten, de sfeer willen proeven
of anderszins de school (beter) willen leren kennen, zijn van harte welkom in
beide gebouwen van 18.00 uur tot 21.00 uur. In de middag worden beide gebouwen in gereedheid gebracht voor het Open Huis.

Heel Uniek
Net als jij

Helinium rookvrije school
Met ingang van 1 augustus 2019 is Helinium een rookvrije school. Vanaf die
datum is het voor iedereen binnen Helinium (leerlingen, docenten en onderwijsondersteunend personeel) verboden om in het gebouw en op het terrein te
roken. Alle faciliteiten die er nu nog zijn op het terrein (binnen het gebouw was
het al tijden niet toegestaan te roken) worden dan weggehaald.
Deze aankondiging verschijnt ruim voor de ingangsdatum, omdat we alle
‘gebruikers’ van Helinium in de gelegenheid willen stellen om zich voor te bereiden op het algehele rookverbod.
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Installatie van de Leerlingenraad

Installatie van de Leerlingenraad
Enige tijd geleden is binnen school aandacht besteed aan het werven van leden voor de Leerlingenraad. Het doel was om een leerlingenraad te formeren met voldoende leerlingen uit alle afdelingen binnen school. Dat is gelukt. De volgende leerlingen zijn lid van de Leerlingenraad:
Team techniek
Yoran Heijdra (T1A)
Jairo Oudwater (PIE3B2)
Team Mens en Dienstverlenen
Chayenta Aalbregt (MD2B)
Thijs Nieuwenhuis (MD2C)
Lenka Venis (ZW3K)
Valerie van Vugt (ZW3K)
Team mavo
Doryann Kelderman (M1C)
Eline Blommers (M2B)
Chelsey Mulder (M3C)
Team havo
Fay Peters (H1A)
Lotte Boers (H4B)
Tanita de Jong (H4C)
Team vwo
Eline Nobel (V2B)
Senna de Graaf (V2C)
Fatima Ismael (V5A)
Dolores Hooijschuur (V5A)

Contact

De nieuwe Leerlingenraad zal begeleid worden door

HELINIUM
vwo/havo/mavo/vmbo

de heer R. Klepke, docent geschiedenis en maatschappijleer.

Fazantenlaan 1
3222 AM Hellevoetsluis
0181-316488
E-mail: info@helinium.nl
Twitter: @helinium1
Facebook:
www.facebook.com/Helinium
Instagram: heliniumsg

Bezoek onze website op
www.helinium.nl
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