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Agenda

06-06-2022 2e Pinksterdag

07-06-2022 Leerjaar 4: Efteling

08-06-2022 Leerjaar 5: Gala examenleerlingen

09-06-2022 Uitslag CSE Tijdvak 1

10-06-2022 Inschrijving herkansing CSE Tijdvak 2 

10-06-2022 Leerjaar 4: Voorstelling Drama (19.30)

15-06-2022 Kennismakingsmiddag nieuwe leerlingen  

  leerjaar 1

16-06-2022 Leerjaar 4: Excursie Beeldend

22-06-2022 Leerjaar 3-4: Excursie Lille 

  (leerlingen Frans)

24-06-2022 Leerjaar 3: Vitrine

Projectdag biologie 
Op woensdag 18 mei vond de projectdag van 

biologie plaats voor leerlingen uit leerjaar 1. Het 

thema van deze projectdag was ordenen. De 

leerlingen leerden van alles over gewervelden, 

amfibieën, sponzen, stekelhuidigen, eencelligen, 

geleedpotigen, hoteldieren, reptielen en vissen. 

Met netten en bakjes gingen zij naar buiten 

om insecten, spinnen en kikkers te vangen. 

Vervolgens werden deze grondig bestudeerd 

onder de microscoop. Hierbij werden vragen 

gesteld als: wat zijn de kenmerken van het 

gevonden insect en kun je deze ordenen? Naast 

deze zoektocht werden ook voor het blote oog 

niet zichtbaar organismen onderzocht, zoals 

pantoffeldiertjes. Met al deze informatie maakten 

de leerlingen een poster waar zij de kenmerken 

per afdeling hebben weergegeven. 

Een biolotastische dag!
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Voorstelling drama leerjaar 4
Reikhalzend kijken ze ernaar uit: eindelijk optreden voor publiek! Als je drama als examenvak kiest wil je 

natuurlijk niks liever dan je acteertalent tonen aan een heus publiek. Niet via een scherm of livestream, 

maar live met de vibe van een publiek.  En nu is het dan zo ver.

Op vrijdag 10 juni om 19.30 uur in Theater de Kleine Dame

De voorstelling van havo 4!

Perrongeluk

Met de trein op reis. Elke reiziger met een ander doel. De een op weg naar de wedstrijd tussen NEC 

en Vitesse, een ander naar een uitvaart, vrijgezellenfeest of romantisch weekend. Een gewone treinreis 

loopt anders dan verwacht; de trein gaat kapot en een bont gezelschap aan reizigers moet onverwacht 

de nacht doorbrengen op station Ubbergen. Maar wat als je naar een begrafenis of vrijgezellenfeest 

moet, snode plannen hebt als therapeut met je cliënt, de wedstrijd tussen NEC en Vitesse niet wilt 

missen of een belangrijke werkafspraak hebt en tot overmaat van ramp ook nog een lege telefoon? 

Enfin, een heleboel vragen voor een vreemde situatie op dat kleine stationnetje van Ubbergen. 

Acteurs: Manou Akkerman, Vita van Dalen, Xavier Gieling, Djamilla Hafner, Beke Hoefsloot, Aran 

Jansen, Silke Klappe, Ella Knapen, Luca Kramer, Anne Lammers, Britte Meijer, Floortje Palmen, Mila 

Poynter, Tibbe Prudon, Mille Rath, Thijs Schoonderbeek, Jana van der Valk, Kim Verheijen & Loes 

Verschuren

Tekst: Ton Hendriks

Toegevoegde scenes & bewerking: bovengenoemde acteurs

Regie en bewerking: Amber van Altena

Forte Welzijn - Samen 
(on)beperkt
Opvoeden is soms al een uitdaging op zich. Maar 

sommige kinderen kennen (een aantal) extra 

uitdagingen. Dit doet ook iets met de ouders en 

het netwerk om een kind heen. Voor deze ouders 

en het netwerk van een kind organiseert Forte 

Welzijn een avond waarin het open gesprek kan 

en mag worden gevoerd in een veilige setting. 

Voor meer informatie over de avond(en) zie de 

bijgevoegde flyer via deze link.

Pimp my school
Dinsdag 31 mei hebben we met zijn allen de 

school eens flink opgeruimd. Niet te geloven 

hoeveel er verzameld wordt door de jaren heen. 

Het resultaat mag er zijn!
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SAMEN [ON]BEPERKT!

Een ouder of verzorger van een kind (<18 jaar) met een lichamelijke of 
psychische zorgvraag of beperking, kent veel bijzondere uitdagingen. Het 
delen van ervaringen met andere ouders en verzorgers levert vaak nuttige 
informatie, kennis en praktische inzichten op. Ook is het fijn om herkenning 
en begrip te ervaren met elkaar. Forte Welzijn nodigt daarom deze ouders 
en verzorgers graag uit, om op een leuke, vrijblijvende manier met elkaar 
kennis te maken.

Tijdens de bijeenkomsten besteden wij aandacht aan leuke, interessante, 
inspirerende en praktische onderwerpen. Natuurlijk zijn we ook geïnteres-
seerd in uw ideeën en onderwerpen. Tijdens de avonden staat er een
anonieme ideeën bus. Zo bepaalt u zelf wat u wilt delen. We respecteren 
áltijd uw privacy.

Passende zorg of hulp vinden blijkt vaak toch een hele zoektocht te zijn, 
daarom willen we ook graag de ervaringen van ouders verzamelen om 
meer inzichten krijgen in het zorgaanbod in onze regio. Met een
zogeheten ‘Sociale kaart’ waarin we verder kijken dan hetgeen de
zorgaanbieder aanbiedt. Wat zijn de ervaringen met de zorgaanbieder? 
Wat heeft die hulp opgeleverd voor het kind of het gezin? Voor wie is het 
wel geschikt en voor wie toch niet? En waarom? Het doel is om andere ge-
zinnen, die nog zoeken naar passende zorg, een realistisch beeld te geven 
van de mogelijkheden en de verwachtingen. 
 
Omdat een netwerk om een kind heen vaak heel breed is, zijn ook andere, 
direct betrokkenen van harte welkom om aan te sluiten. Dat kan bijvoor-
beeld een opa of buurvrouw zijn die vaak op uw kind past, of iemand die 
op een andere manier betrokken is bij de verzorging of opvoeding van 
uw kind. Dat mag ook een betrokken leerkracht of hulpverlener zijn. Zorg-
professionals mogen aansluiten om juist te luisteren naar en te leren van 
de ervaringen van ouders. Echter accepteren we geen directe of indirecte 
werving van cliënten. Dat is, zeer nadrukkelijk, niet de bedoeling!
Wij zorgen voor een warm welkom, met koffie/thee en wat lekkers.

Sanne Verburg, Forte Welzijn / Evelyne Lunenburg, Ervaringsdeskundige

Bij vragen kunt u contact opnemen met Sanne:
Email sanne.verburg@fortewelzijn.nl of bel 06-22073034

Donderdag van 19:00 – 21:00 uur
9 juni - 15 september - 17 november 2022
Op de Heuvel Ericastraat 39, 6561 AB in Groesbeek


