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Nieuws

Inhoud

Nieuwbouw
Goed nieuws! De nieuwbouw van onze school kan
beginnen. Natuurlijk betekent het niet dat volgende week de eerste palen in de grond gaan, maar
er is nu wel duidelijkheid. Er komt een nieuw
scholencomplex dat zowel aan onze school als
ook aan het Hoofdvaart College een nieuw
onderkomen zal gaan bieden. Het lange wachten
is beloond met een mooie locatie in de wijk
Lincoln-park aan de Hoofdvaart tussen de twee
Calatrava-bruggen. De verwachting is dat beide
scholen over drie jaar opgeleverd kunnen worden.

Theater op school
De theatergroep Zwerm is op school geweest met
de voorstelling ‘Close’, dit gaat over vier middelbare scholieren die op zoek zijn naar hun
grenzen. Het stuk zat vol herkenbare en ook
grappige situaties: o.a. een eerste date, seksuele
voorlichting in de biologieles, seks op internet en
uitgaan. Maar ook minder makkelijke onderwerpen kwamen aan de orde, zoals homoseksualiteit, veilig vrijen en misbruik. En niet te
vergeten de problematiek rondom groepsdruk en
loverboys, waardoor je misschien verder gaat dan
je prettig vindt en zou willen. Na afloop vond
onder leiding van de acteurs een nabespreking
met de leerlingen plaats. Door middel van
stellingen en interactief theater werd alles
bespreekbaar gemaakt. De leerlingen werden
actief aan het denken gezet en konden op deze
manier meepraten over hoe ze met liefde,
verliefdheid en hun eigen grenzen willen en
kunnen omgaan. Aan de vele reacties tijdens en
na de voorstelling en zelfs nog de volgende dag,
heeft dit theater een positieve indruk gemaakt op
de leerlingen!
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Agenda
2/5/9/12 december
Lj 4/5 Gastles Moneyways
19 december
LJ 3/4/5 Kerstactiviteit
Uitreiking rapport 1
20 december
LJ 1 en 2
Kerstontbijt en kerstactiviteit
21 december t/m 5 januari
Kerstvakantie

Het Media Festival - Another Day in Paradise
Woensdag 13 november zijn de 1e en 2e klassen naar het cultuurgebouw
geweest. Daar gingen ze aan de slag met nieuwe technologieën zoals:
computergame maken, green screen, gezichtsherkenning en GIF-jes maken.
Er werd zelfs een apparaatje gemaakt dat aangaf wanneer een plant water
nodig heeft. Daarnaast werden er kunstwerken bekeken waarbij ook geur en
geluid een rol speelde.
Tenslotte gaven een drietal animatiefilms een beeld van toekomstig vakantievieren en leven als een dier. Deze animaties waren best ‘open’ en de
leerlingen moesten dan zelf bedenken waar het precies over ging. Het was
een heel culturele en leerzame activiteit en natuurlijk ook weer eens wat
anders dan gewoon les.

Bliksemstage
De 2e jaars leerlingen zijn op Bliksemstage geweest. Ze kregen uitleg over
het bedrijf, hebben een rondleiding gekregen en mochten zelfs een handje
meehelpen. Dit doen we zodat leerlingen zien welke beroepen er zoal zijn,
welke opleiding ze daarvoor nodig hebben, wat voor werk er bij hen past en
als voorbereiding op de stage in de derde klas. De leerlingen konden kiezen
uit: ASN Autoschade Nieuw Vennep, 2Wieler Floriande, Hoorn Bloommasters
in Rozenburg en Albert Heijn Floriande. Het was weer een geslaagde ochtend
met veel enthousiaste reacties.

Heftruck Certificaat
Stefan, Ali, Kamiel en Damian zijn geslaagd voor het heftruck certificaat.
Dit blijft 5 jaar geldig. Gefeliciteerd.

Personeel
Op 28 november hebben wij afscheid genomen van Dhr. Kalkman. Hij gaat
genieten van een welverdiend pensioen. Wij zijn hem zeer erkentelijk voor zijn
inzet voor onze school.
Dhr. Vermeulen zal na de kerstvakantie zijn plaats innemen. Hij heeft al
eerder met plezier in de bovenbouw gewerkt. Dit betekent dat er een nieuwe
collega start met klas 3A en dat is dhr. Damen.
Dan komt er nog een collega na de kerst ons team versterken en dat is
Mw. Bakker, docent Techniek. Wij wensen beide collega’s veel succes.
De ouders/verzorgers van de leerlingen in de betreffende klassen ontvangen
apart bericht.
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