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Nieuwsbulletin 

Nr. 3: 13 juli 2016 

 

 

Hierbij ontvangt u het derde en laatste nieuwsbulletin van dit schooljaar. Een aantal keer per jaar 

komt er een nieuwsbulletin uit met, voor u, belangrijke zaken.  

 

Activiteiten van de afgelopen weken 

Week 18 

De laatste 2 dagen voor de meivakantie gingen de leerlingen van 3 

vmbo op kamp. Het waren 3 actieve groene kampen ver weg van de 

stad: in Balkbrug, Heino en Braamt. Twee dagen weg in een totaal 

andere omgeving was voor velen al een feest. En dan nog eens de hele 

dag actief in een heerlijk stalend zonnetje: paardrijden, speurtochten, 

klimmen, tokkelen en handboogschieten. Een onvergetelijke 

ervaring!→ 

 

Week 19 

Dit jaar werden voor de eerste keer certificaten uitgereikt aan de peerleaders.  Het hele schooljaar 

hebben Seher, Kadi, Mariam, Yousef, Tarik en Bilal de eersteklassers begeleid en ondersteund in het 

zoeken van hun weg op onze school. Volgend jaar gaan we opnieuw peerleaders 

opleiden!  

 

week 21 

Op dinsdag 24 mei werd er een spetterend schoolfeest georganiseerd. Om klokslag 7 

uur stond er al groep leerlingen trappelend van ongeduld te wachten voor de deur. 

De ene na de andere prachtig geklede leerling kwam binnen. Toen de DJ begon te 

draaien bleek het toch nog te spannend om te dansen en zat iedereen wat verlegen 

aan de kant rondom de dansvloer. Tot na een uurtje de band ‘Broederliefde’ onder 

luid gejuich begon aan hun optreden en niemand meer stil kon zitten. Al met al een 

zeer geslaagd en rustig verlopen schoolfeest.→ 

 

week 27 

De projectweek van de ISK stond in het teken van het leren kennen en waarderen van de buurt. Het 

is een prachtige ervaring geweest zowel voor docenten als leerlingen. Een mooie verbinding tussen 

vakken, overstijgend samenwerken met elkaar en opdrachten bedenken waardoor de leerlingen de 

buurt van onze school beter hebben leren kennen. Wie wist dat het bronzen beeld voor onze school 

'Paard' heet en gemaakt is door de kunstenaar Arthur Spronken? Hoe werkt de sluis naast de school? 

En waar komt het prachtige olifantje vandaan tegenover het monument de Oostoever? De 

leerlingen en docenten zijn veel meer te weten gekomen over onze buurt en hebben dit in 
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vakoverstijgende opdrachten laten zien en gepresenteerd. Hoe leuk is het om dit met elkaar te 

bedenken en uit te voeren! De leerlingen waren over het 

algemeen erg positief over deze vorm van leren. Een mooie 

opsteker voor de toekomst waarin we vaker in de vorm van 

projecten ons onderwijs vorm gaan geven. ← 

 

Organisatie 

42 PrO leerlingen hebben hun diploma praktijkonderwijs 

en sommigen zelfs hun niveau 1 diploma gehaald! Dit is 

afgelopen donderdag uitbundig gevierd in het 

lesrestaurant. De leerlingen namen onder luid gejuicht van familie en vrienden het welverdiende 

diploma in ontvangst.  

 

In een prachtig versierde kantine namen ook  de  97 geslaagden van het vmbo hun diploma in 

ontvangst. Als kers op de taart kregen de leerlingen een fraai, door de leerlingen van de ICT-afdeling 

samengesteld, jaarboek.  Volgend schooljaar krijgt de PrO afdeling hier ook hun welverdiende plek 

in. De avond is geëindigd met een foto van alle geslaagden op het podium.↓  

 

In totaal zijn 63 van de 67 basis-leerlingen geslaagd, wat uitkomt op 94% 

In totaal zijn 34 van de 36 kader-leerlingen geslaagd, wat uitkomt op 94% 

 

De klankbordgroep ouders vindt eens per 6 weken plaats. De leden van de klankbordgroep kunnen 

de directie/MR-leden gevraagd en ongevraagd adviseren over allerlei 

‘schoolse onderwerpen’. De klankbordgroep kan geen besluiten nemen 

maar de adviezen uit de klankbordgroep kunnen wel worden 

meegewogen in het besluitvormingsproces. Voor het volgend schooljaar 

zoeken we weer ouders voor in de klankbordgroep! Bij interesse kunt u 

bellen: 020-5854856 of mailen: c.vrolijk@mundus.espritscholen.nl.→ 

 

Zomerlezen : Vanaf 6 juli is het mogelijk om een stapel van max. 10 

boeken te lenen tot 5 september (geen dvd's of tijdschriften): vooral belangrijk voor 

tweedetaalleerders, om Nederlands te blijven lezen tijdens de lange zomermaanden!     
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Ahmed uit klas 1L1 heeft dit jaar de Mundus & More prijs gewonnen. Hij is de leerling die het 

vaakst heeft meegedaan aan Mundus & More. Welke workshops? Gamen, basketbal, rappen, 

voetbal en piano. Ahmed vindt alles leuk en wil volgend jaar nog 

vaker meedoen met Mundus & More. Want het is geweldig, en veel 

beter dan thuis zitten, zegt hij. Hij zou in 

de zomervakantie het liefst doorgaan met 

Mundus & More. Als prijs kiest Ahmed 

een mooie leren voetbal; dan kan hij ook 

in de vakantie actief blijven!→ 

 

Bij Mundus & More kun je ook leren fietsen. Juf Lydia van Topscore geeft 

een groepje meiden fietsles op dinsdagmiddag. Op het schoolplein leren de 

dames eerst steppen en daarna rijden ze al gauw rondjes op de fiets!← 

 

 

Eerste schooldag 

Woensdag  31 augustus worden alle leerlingen weer op school verwacht. Hieronder ziet u waar en 

wanneer: 

 

VMBO- en ISK-afdeling 

8.30u - 12.10u                  VMBO en ISK, leerjaar 1, hoofdgebouw 

9.20u - 15.20u                  VMBO, leerjaar 3 en 4, hoofdgebouw 

10.30u - 13.30u               VMBO en ISK, leerjaar 2, hoofdgebouw 

PrO-afdeling 

08.30u - 12.10u               leerjaar 1, Herman Poortstraat 

09.20u - 12.10u               leerjaar 2 en 3, Herman Poortstraat 

12.40u - 14.20u               leerjaar 4 en 5, Hoofdgebouw. 

Ass - afdeling 

08.30u - 14.20u               leerjaar 1 t/m leerjaar 5 Herman Poortstraat 

 

Procedure ziekte of afwezigheid  
Als uw kind bijvoorbeeld wegens ziekte niet in staat is naar school te komen, dan verzoeken wij u dit 

tussen 8.00u en 8.30u telefonisch (0204801779) te melden bij de locatie waar uw kind les heeft. Het 

kan een enkele keer voorkomen dat uw kind tijdens schooltijd een afspraak heeft met de dokter of 

de tandarts. Voor schooltijd meldt hij/zij zich bij de mentor met de afspraakkaart of het briefje van 

de ouders. Als uw kind tijdens schooltijd ziek wordt en naar huis wil, dan wordt dit voor het vertrek 

bij de verzuimcoördinator gemeld. De school neemt dan contact met u op.  

 

Wij wensen u een hele fijne vakantie! 

 


