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Agenda

16-11-2022 Werkgroep Passend Onderwijs (19.30)

16-11-2022 Ouderraad (20.00)

25-11-2022 Leerjaar 4: Voorstelling Oostpool

28-11-2022 Leerjaar 5: Herkansing toetsweek

Prison Island – Niks is te gek!

Bij Niks is te gek doen we altijd leuke dingen zoals Prison Island in leerjaar 1. 

Prison Island is een soort escaperoom en het is echt heel leuk om te doen. We moesten 

groepjes maken en toen gingen we met de helft van leerjaar 1 naar binnen (de andere helft 

gaat iets later). Als je naar binnenloopt zie je allemaal cellen waarin je spellen kan doen. 

Omdat het zo druk was, moest je soms wachten. Sommige spellen waren wel makkelijk en 

sommige waren echt moeilijk, dat maakt het zo leuk. Uiteindelijk had het snelste en beste 

groepje gewonnen. Elke week is er Niks is te gek op dinsdagmiddag, dus elke dinsdag komt 

er iets leuks.

Door: Fien Mallo en Minke ten Westeneind, leerjaar 1
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Excursie Kunst Algemeen Amsterdam

Op woensdag 19 oktober zijn leerlingen uit lj5 voor het vak Kunst Algemeen (dat door alle vijfdejaars 

met een kunstvak in hun vakkenpakket gevolgd wordt) onder begeleiding van Willemijn Burgers, Marjan 

van de Goor en Frank Tarenskeen een dag naar Amsterdam geweest. Eén van de examenonderwerpen 

dit jaar is de 17e eeuwse Nederlandse kunst en het dagprogramma sloot daar perfect op aan. In de 

ochtend werd een bezoek gebracht aan het imposante Paleis op de Dam, dat oorspronkelijk gebouwd 

is als nieuw Stadhuis voor de nieuwe Republiek die de onafhankelijkheid verworven had na de 80-jarige 

oorlog. Aldaar kregen de leerlingen een rondleiding. ’s Middags werd een bezoek gebracht aan het 

Rijksmuseum waar leerlingen in de eregalerij met topstukken van o.a. Rembrandt, Vermeer en Hals 

zelfstandig aan een opdracht werkten. Het was een leerzaam, maar zeker ook erg gezellig uitstapje met 

een prima sfeer in de groep.

Waalssemblage

Van afgedankte materialen die gevonden zijn 

na strandjutten langs de rivier is dit kunstwerk 

gemaakt door beeldend leerlingen uit leerjaar 5. 

Ze hebben gewerkt als kunstenaarscollectief.
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