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Wij wensen iedereen hele fijne feestdagen en een 
fantastisch 2019! 
 

Van de directie      
Beste ouders en leerlingen. Het eerste deel van het 
jaar is omgevlogen. Een jaar met grote uitdagingen 
voor ons allemaal. Gelukkig gaat het steeds beter en 
lukt het ons om docenten te vinden die zich met 
enthousiasme willen inzetten voor onze leerlingen.  
Ook de leerlingen blijven zich inzetten voor hun 
school. Hierbij willen wij de leerlingen van de 
leerlingenraad, de leerlingen die het schoolfeest en 
de paarse vrijdag organiseren een groot compliment 
geven. Zodra leerlingen kansen zien om initiatieven 
te ontwikkelen ondersteunen wij dit van harte. Dit 
maakt onze school aan de ene kant zo gewoon 
mogelijk en aan de andere kant zo bijzonder als 
nodig. 
Wij hopen dat iedereen in de vakantie lekker uit kan 
rusten en gezond en wel weer te zien in 2019. 
 
Wij wensen jullie allemaal een mooi Kerstfeest en 
een hele goede start in het nieuwe jaar!  
 
Jorisjan en Josita  
 

 
 

Personeelszaken     
Wij zijn blij met de komst van Kelly van Velthoven. Zij 
gaat na de kerstvakantie starten met de lessen 
studievaardigheden. 
Karin Matthijsse is inmiddels begonnen met het 
vervangen van de lessen Nederlands van Elles. In de 
examenklassen is Rob de Gier begonnen met lessen 
Duits. Hij is maar beperkt beschikbaar. Voor de 
klassen die nog geen les hebben zijn wij nog op zoek 
naar een docent Duits.  Vandaag en morgen zijn er 
nog gesprekken met een kandidaat voor de vacature 
Engels. Wij hopen op de drempel van dit jaar nog een 
geschikte kandidaat te kunnen selecteren. 
 

Kerstviering      
Om een beetje bij te komen van de toetsweek en al 
in de kerststemming te komen worden er op 
donderdag 20 en vrijdag 21 december allerlei leuke 
workshops georganiseerd. Ook wordt er op 
vrijdagochtend gezamenlijk ontbeten.  Meer 
informatie hierover vindt u in het bericht dat de 
kerstcommissie onlangs heeft gestuurd.  
Let op: deze dagen zijn verplichte lesdagen.  

 
Decanaat 
In de bijgevoegde brief leest u meer over de 
jaarlijkse Beroepenmarkt. Ook leerlingen die vorig 
jaar geweest zijn, zijn van harte welkom met hun 
ouders/verzorgers. De verhalen van de 
beroepsbeoefenaren zijn een goede aanvulling op de 
Open Dagen: ze belichten de dagelijkse praktijk, 
zonder winstoogmerk. 
Bedenk dat Open dagen altijd een wervend karakter 
hebben. 

 
PBS   
Dit schooljaar beginnen wij met het introduceren van 
onze waarden en gedragsverwachtingen door middel 
van Positive Behavior Support (PBS) . In school zijn de 
waarden: verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, 
persoonlijke groei en veiligheid al zichtbaar. Vanaf 
januari zullen wij langzaam de verwachtingen die 
daarbij horen introduceren en zichtbaar maken. Aan 
het begin van dit schooljaar zijn we al begonnen met 
de verwachting: “Ik gebruik mijn telefoon in de les 
alleen met toestemming van de docent”.  
Telefoongebruik in de les werkt namelijk afleidend 
en leidt tot onrust. Voor veel leerlingen is deze 
verwachting nog een heel zware opgave. Wij merken 
dat leerlingen soms tijdens schooltijd door ouders 
gebeld of geappt worden. De leerlingen voelen zich 
dan gedwongen te antwoorden. Indien u uw kind 
heel dringend moet spreken, kan er met school 
worden gebeld. Gelieve dus niet tijdens de lessen te 
bellen of appen met uw kind. Zo  helpt u uw kind om 
te voldoen aan onze gedragsverwachting in de les.  

 
Toetsweek  
De eerste toetsweek is in volle gang. Op donderdag 
20 en vrijdag 21 december zal er een inhaalmoment 
zijn voor leerlingen die door ziekte een toets hebben 
gemist. Ook is het mogelijk om één toets te 
herkansen, de herkansing vindt plaats op 14 januari . 
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Leerlingen kunnen zich hier na de kerstvakantie voor 
inschrijven op de inschrijflijst die op het raam van de 
docentenkamer komt te hangen. 

 
Geofort        
Het is dinsdagmorgen, 20 november: in de aula 
begint het een drukte van belang te worden, 
mentoren staan bij hun klassen en maken een praatje 
of doen een blij dansje (wij vertellen natuurlijk niet 
wie dit was). We gaan op aardrijkskunde-excursie! 
De klassen zijn bijna compleet en de bus rijdt voor. 
Na een uurtje rijden kwamen we bij het Geofort, 
waar we verwelkomd werden door een gure 
oosterwind en een gevoelstemperatuur van rond het 
vriespunt.  

 
In een legertent met terrasverwarming kregen we de 
uitleg en daarna ging elke klas op pad met 
opdrachten. 
Omdat het erg koud was hadden de mensen van 
Geofort een programma in elkaar gezet met 
afwisselend binnen- en buitenopdrachten. Zo hebben 
leerlingen een reis door het binnenste van de aarde 
gemaakt, een groepje was druk bezig met memory en 
een groepje T3-leerlingen rende als een malle over 
het terrein om zo snel mogelijk coördinaten en 
puzzelstukken te vinden. Een van de leukste 
opdrachten om te zien was de opdracht met 
aardbevingen; de leerlingen moesten met Kapla een 
toren bouwen die de kracht van een aardbeving kon 
weerstaan. 
Daarnaast werd er natuurlijk veel gelachen en gek 
gedaan. 
 
Wij als docenten hebben deze gure, maar geweldige 
dag afgesloten met een lekker warm soepje en de 
ouderavond die in het teken stond van PBS. Kortom, 
het was een koude, maar hartverwarmende dag.  
 
Sanne en Daphne 

 
Schoolfeest 
Leerlingen uit H5 hebben het idee opgevat om een 
schoolfeest te organiseren en dat juichen wij van 
harte toe! Ze zijn druk bezig met de voorbereidingen 
en deze week zijn de posters in school opgehangen. 
We gaan het nieuwe jaar goed fout inluiden op 
vrijdag 11 januari 2019 van 19:00-22:00u. Het 
feestteam zal snel nog meer informatie sturen.  

 

 
Agenda        

 

 
De volgende nieuwsbief voor de bovenbouw mavo, 
havo, vwo verschijnt in januari.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

Datum Activiteit 

Do 20 dec 
Inhaalmoment toetsweek 1 
Kerstactiviteiten 

Vrij 21 dec 
Inhaalmoment toetsweek 1 
Kerstontbijt- en activiteiten 

Ma 24 dec t/m 
vrij 4 jan 

Kerstvakantie 

Ma 14 jan Herkansing toetsweek 1 


