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19-07-2021 Zomervakantie (t/m 17-08-2021)
Eerst heerlijk genieten van de zomervakantie, daarna pakken
we de activiteiten weer op. We houden u op de hoogte.

In dit
Webazine
Activiteiten Eigenwijze Week
Beachparty leerjaar 1
Gala leerjaar 5
Dans in leerjaar 1
Hard Times - Jacob
Mini-kamp leerjaar 2
Diploma-uitreiking

Activiteiten
Eigenwijze Week
Vorige week was de Eigenwijze Week, een week
waarin leerlingen het werk dat nog niet in orde
was, in orde konden maken. Sommige leerlingen
waren al helemaal klaar voor dit schooljaar en
daarom kregen zij de kans om leuke activiteiten
in te plannen: extra sport, spelletjes, film en ze
konden hun kookkunsten ontwikkelen: pannenkoeken bakken. Zo kunnen jullie, ouders, in de
vakantie een ontbijt-op-bed met pannenkoeken
verwachten. Om het schooljaar af te sluiten, ging
heel leerjaar 3 op vrijdag naar Lux, waar de film
‘The Peanutbutter Falcon’ werd bekeken.

Notre Dame des Anges

Beachparty leerjaar 1 met de IJSmannen
Op dinsdagmiddag 6 juli gingen alle leerlingen

hij is sinds dit jaar, samen met vriend Dirk, de

van leerjaar 1 naar de Lentse Plas. Sup & Surf

IJSmannen gestart. De mannen hebben een echte

stond klaar met sup boards en dankzij een straf

ijsfiets gekocht, ze halen hun ijs bij een ijssalon in

windje was het geen probleem om de Lentse Plas

Haps (wij hadden de keuze uit vanille, aardbei en

over te waaien. Gelukkig scheen ook het zonnetje

yoghurt amarena) en ze werken erg professioneel.

en daarom was het fijn om te chillen, pizza te eten

Feestje op komst?

en het overheerlijke ijs van onze Jelte te proeven.

Neem contact op met IJSmannen.elst@gmail.com.

Jelte van Rhee is een leerling uit leerjaar 1 en

Succes Jelte en Dirk!
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Biologieproject
waterdiertjes

Hard times – Jacob

Voor een biologieproject bekeken de leerlingen

voor zijn moeder Tina, ten tijde van de actie

waterdiertjes door de lens van een binoculair.

#jacobblijfthier om hem en zijn moeder aan een

Op de foto het bootsmannetje, door Wieke den

verblijfsvergunning te helpen. Opgenomen op 7

Hartog uit leerjaar 2.

mei 2021. Luister hier

Dit nummer schreef Jacob uit leerjaar 1 (13 jaar)

Diploma-uitreiking
Gisterochtend, donderdag 15 juli, kwam ook

Voor de geslaagde leerlingen was er gistermiddag

van het laatste tijdvak de uitslag binnen. Na een

eindelijk dat moment waar de afgelopen jaren

spannende eindexamenperiode was dan eindelijk

naar toe is geleefd: de diploma-uitreiking!

de spanning voorbij.

Gala leerjaar 5
Vrijdag 9 juli was het dan zover. Lange tijd onzeker en erg naar uitgekeken, het gala voor leerjaar 5. Alle leerlingen zagen er op hun mooist
uit en hebben gezellig samen het schooljaar
kunnen afsluiten.
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Mini-kamp leerjaar 2

etc. Binnen hadden we een zomerbingo. Tussen-

een hele gezellige avond! Daarna kon je op het

Op dinsdag moesten we om 15.00 uur op school

door werd er een basisgroep naar de voorkant

veld marshmallows roosteren. Toen ging iedereen

zijn. Alles werd daar uitgelegd wat we gingen

van de school gestuurd om daar frietjes met een

naar zijn eigen slaapplek en daar hebben we nog

doen en waar we gingen slapen. We mochten in

snack te halen. Daarna konden we iets voor ons-

veel gepraat en spelletjes gedaan. Iedereen werd

de school slapen of we konden een tent halen

zelf gaan doen en ons klaar maken voor het feest

de volgende ochtend heel moe wakker, omdat

bij een docent om die op het schoolveld op te

dat om 21:00 uur ging plaatsvinden. Iedereen

ze heel kort of totaal niet hebben geslapen.

zetten. We hadden een uurtje om onze slaapplek

ging naar de aula. Het was mooi verlicht met aller-

We kregen broodjes als ontbijt en daarna werd

klaar te maken en daarna begonnen we met leuke

lei kleurtjes. Nigel Sean, die je zou kunnen kennen

iedereen opgehaald. Het was een heel geslaagd

activiteiten. Op de vijver kon je met bootjes varen

van de The Voice of Holland, kwam ons vermaken

mini-kamp!

en op het veld kon je voetballen, badmintonnen

met muziek waar iedereen los op ging. Het was

Door: Rosalie van den Elzen, leerjaar 2

Dans in leerjaar 1

Fijne vakantie!

Tijdens de laatste dansles hebben Emma, Sophie,

Vanuit een bijna leeg schoolgebouw wensen wij

Loïs, Yenthe, Nora en Doutzen een superleuke

iedereen een zonnige zomervakantie en graag

dans gemaakt en gefilmd voor hun missie op-

weer tot volgend schooljaar!

dracht. Missie geslaagd!
Klik hier om de dans te bekijken

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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