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Open Dag
Hoe houd je een open dag als je die dag niet open 
mag? We willen zoveel mogelijk aanbieden om 
iedereen toch de sfeer van onze school te laten 
proeven. Dat doen we op zaterdag 29 januari van 
10:00 tot 16:00 uur.

In de ochtend is er een buitenprogramma op het 
terrein rond de school. De geïnteresseerde leerlingen 
kunnen zich met één ouder inschrijven, omdat er met 
tijdsloten wordt gewerkt. Voor de deelnemers kan de 
speurtocht langs de kraampjes met allerlei lekkers 
dan beginnen. En natuurlijk gluur je stiekem naar 
binnen om te zien in welke lokalen je straks les krijgt. 
Onderweg leer je ook nog van alles over de vakken.

Vanaf 13:00 uur is er een online, interactief, 
programma: er zijn livestream sessies; er kan gechat 
worden met begeleiders en vakdocenten en je vindt 
de leukste opdrachten die door de vaksecties 
gemaakt zijn en waarmee leuke prijzen te winnen zijn. 
Natuurlijk is de open dag bedoeld voor groep 7/8, 
maar ook voor de huidige leerlingen en hun ouders is 
het dit jaar heel leuk om eens te kijken op de website 
(doorklikken naar ‘groep 7/8) en je uit te laten dagen 
door de opdrachten. 

Extra tijd, extra hulp
Zoals u weet, gaat er per 7 februari een nieuw rooster 
in waarbij de lessen 5 minuten korter gaan duren. In 
de vrijgekomen tijd kunnen de leerlingen rustig op 
adem komen of deelnemen aan buitenschoolse 
activiteiten (A.I., debatgroep), maar ook is het de 
bedoeling om extra ondersteuning aan te gaan 
bieden voor vrijwel alle vakken.

Er zullen diverse mogelijkheden worden aangeboden, 
zoals inloopspreekuren, bijspijkercursussen en een 
verlengde schooldag (VSD): alle leerlingen die daar 
behoefte aan hebben, zijn na het 6e lesuur tot 16.30 
uur welkom in de mediatheek om in alle rust te 
studeren onder begeleiding van twee docenten en 
de medewerkers van de mediatheek. Leerlingen 
kunnen met vragen terecht bij de aanwezige 
docenten en komen op vrijwillige basis. We hopen 
dat leerlingen door eigen keuzes te maken meer ver-
antwoordelijkheid nemen voor hun eigen leerproces. 
Maar ook hopen we leerlingen die dat nodig hebben 
de extra begeleiding te bieden die hen verder helpt. 
Daarom kunnen leerlingen ook verplicht worden aan-
wezig te zijn bij bijspijkercursussen als dat noodzakelijk 
is om de achterstand weg te werken.

De ‘boosterweken’ die we organiseerden in de 
aanloop naar de toetsweken, komen hiermee te 
vervallen. We verwachten dat dit aanbod de 
mogelijkheden voor leerlingen vergroot om de 
kansen aan te grijpen die hun geboden worden. 
Houdt u de berichtgeving hierover in de gaten.

Regiofinale FLL
Eindelijk konden onze techneuten van de First Lego 
League weer fysiek aan de slag: 15 januari werden 
de regiofinales gespeeld tegen andere teams in 
Dynamo. Na alle presentaties en wedstrijden online 
mochten ze eindelijk aan de bak in de officiële wed-
strijdbak. Het brugklasteam en het tweedeklasteam, 
LCLegends, hebben goede prestaties geleverd. Het 
tweedeklasteam heeft zelfs de Core Value Award in 
de wacht gesleept, voor hun goede samenwerking. 



Ze lieten zien dat overwinnen soms ook tegenslag 
overwinnen inhoudt en dat je ook daarmee in de 
prijzen kunt vallen. De komende tijd gaan ze alweer 
aan de bak: er moet een robot geprogrammeerd 
worden voor de off season-wedstrijd. Die moet 
allerlei complexe taken gaan uitvoeren om nieuwe 
successen mogelijk maken. Wie volgend jaar eens 
mee wil doen en geïnteresseerd is in techniek, kan nu 
al eens komen kijken of contact opnemen met men. 
Verheijen of mw. Barnier. We feliciteren beide teams 
met de goede prestaties!

Flessenactie
Wij, de leerlingen van de First Tech Challenge teams, 
zijn een flessenactie gestart. Er staan nu 2 grote 
bakken in de vorm van levensgrote flessen in de 
school. Daar kunnen leerlingen en docenten hun 
statiegeldflesjes in gooien, die anders bij het afval 
zouden verdwijnen. Wij leveren ze dan in bij een 
inzamelpunt. Zo willen we helpen meer plastic te 
recyclen en tegelijkertijd geld ophalen. Het doel is 
om van het opgehaalde geld een nieuwe rand te 
kopen zodat deze rond het wedstrijdveld gezet kan 
worden. We hopen snel met onze robot op het veld 
met de nieuwe rand te rijden. 

Namens team Casimir Tech en team Lorentz 
Engineering.

Nieuwbouw 
Ondertussen vorderen de plannen voor de nieuw-
bouw van de school gestaag. Dinsdag 25 januari is 
de bouwovereenkomst door de gemeente en Dura 
Vermeer getekend in het gemeentehuis, in het bijzijn 
van de wethouder, rector A.I. mw. Hoekstra en 
conrector mw. Van Zijl.

Op dinsdag 22 februari zal o.l.v. de gemeente, 
Dura Vermeer en RoosRos architecten de kick-off 
plaatsvinden voor het personeel met mogelijk de 
eerste presentatie van het schetsontwerp. We houden 
u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Afgelast
Helaas kan de sportdag voor klas 2 op 11 februari 
niet doorgaan. Ook de Lan-Party die gepland stond 
voor 11 februari kan door allerlei onduidelijkheid 
over de dan geldende coronamaatregelen niet 
gepland worden. 


