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Agenda
10-06-2021 CSE uitslag 1e tijdvak
14-06-2021 Start CSE 2e tijdvak

In dit
Webazine

15-06-2021 Raad van Toezicht
16-06-2021 MR
16-06-2021 Ouderraad
29-06-2021 Leerjaar 4: Toetsweek 4 (tm 09/07)
02-07-2021 CSE uitslag 2e tijdvak

Vervolg: besteding opbrengst

05-07-2021 Leerjaar 1-2-3: Eigenwijze Dagen (tm 07/07)

Kerstactie voor Malawi

06-07-2021 Leerjaar 1: Afsluitingsactiviteit (13.00-17.00)

* Vanwege Covid-19 zijn alle data en tijden onder voorbehoud

Ode aan (live) school
Kennismaking nieuwe leerlingen
Waterraket Nastech
Kunst op school

Vervolg: besteding opbrengst Kerstactie voor Malawi!
In Webazine nummer 8 van maart dit jaar hebben

een gift van Nyah (leerjaar 4); notitieboekjes,

we een eerst update gegeven over de beste-

potloden, schaakborden etc en een gift van Lieke

ding van de gigantisch mooie opbrengst van

(leerjaar 4) te weten sportschoenen! Wat dragen

de kerstactie voor Malawi december 2020. We

en showen ze graag de schoenen; bij die afstan-

konden toen melden dat we 30 leerlingen daar

den daar loopt dat vele malen beter dan slippers.

blij konden maken met een studiebeurs om über-

Kortom: elke keer weer diepe dankbaarheid en

haupt naar school te kunnen gaan, inclusief het

een glimlach vanuit Malawi, met grapjes over

uniform wat daarbij hoort. Dat is natuurlijk een

trainen en deelname aan de atletiek loopnum-

enorm mooie kans voor deze kinderen! Daarnaast

mers van de Olympische Spelen in Tokio deze

hebben we inmiddels wat geld overgemaakt

zomer…... Zo zien jullie, het geld wordt goed

waar de keuken van het meisjesverblijf van is

besteed enne......wordt zeker vervolgd dus tot

geschilderd en het keukenblok van is bekostigd.

de volgende keer maar weer!

Als laatste zijn er 3 koffers per post naar de

Team Malawi: Corrie, Mignon, Mireille en Sylvia

school gestuurd met o.a. wat onderwijsmateriaal,
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Kennismaking nieuwe
leerlingen

Ode aan (live) school
Vanaf 2 juni gaan onze leerlingen weer volledig

treren. Ik vond de onlinelessen goed geregeld.

Op woensdag 2 juni – de warmste dag van 2021

naar school en Rosalie uit leerjaar 2 vroeg aan

De live lessen op school vind ik natuurlijk fijner,

tot dan toe – kwamen onze nieuwe leerlingen

drie leerlingen wat zij daarvan vinden.

maar de onlinelessen waren een goede vervan-

alvast even kennismaken met ons, met de school

ging. Ik denk dat bijna iedereen het ook wel fijn

en met elkaar. De Open Dag was niet wat wij

Nienke - Ik ben echt blij dat de scholen weer

vindt om weer naar school te gaan, want na een

hoopten dat hij zou zijn (geen leerlingen op

open zijn. Op school kan ik me veel beter con-

tijd worden de onlinelessen ook minder leuk.

school, geen fysieke proeflesjes, …), dus we had-

centreren dan thuis, want thuis is er veel afleiding.

den deze leerlingen dit jaar nog niet bij ons op

Ook kan ik mijn vrienden weer zien. Toen we thuis

Filiz - Ik ben blij dat de scholen weer open zijn,

school mogen ontvangen. Waarschijnlijk waren de

zaten was dat veel minder. Gelukkig belde ik wel

omdat ik dat veel gezelliger vind en we hebben

weergoden ons daarom gunstig gezind. Het was

elke dag met ze, maar dat is toch anders dan

nu meer contact met vrienden. Ik kan me veel

een heerlijke middag met leuke kennismakings-

in het echt op school. De onlinelessen vond ik

beter concentreren op school, want thuis heb ik

spellen, wandelingen door en rondom school,

ook niet echt leuk. Ik kreeg veel minder werk af,

veel meer afleiding, zoals de televisie, telefoon,

een goede sfeer en natuurlijk: ijsjes!

omdat ik me niet goed kon concentreren. Ik vind

etc. Ik heb meer motivatie en daardoor krijg ik

live school dus veel fijner en ik hoop dat dat ook

meer schoolwerk af. Ik vond de onlinelessen wel

nog lang het geval blijft.

te doen, alleen het was veel minder leuk dan op
school. Online is alles wat saaier. Ik heb dus veel

Eva - Ik vind het fijn dat de scholen weer helemaal

liever live school, want het is veel gezelliger en

open zijn. Ik vind het leuk om weer mijn vrienden

je maakt meer lol.

te zien en thuis kan ik me minder goed concen-

Waterracket Nastech
Tijdens het practicum van Nastech maakten

afstand die de racket kon afleggen.

leerlingen uit leerjaar 1 een waterracket. Zo zagen

Mooie bijkomstigheid: heerlijke afkoeling tijdens

ze welke invloed de hoeveelheid water had op de

deze warme lentedag.

Kunst op school
Lettercompositie gemaakt in de online lessen
beeldend door Tamar de Rijke, lesgroep 1.2.

Meer informatie?
Dit Webazine verschijnt 2-wekelijks (met uitzondering van de
schoolvakanties) en is ook te downloaden op onze website onder
de knop Webazine.
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