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We hebben donderdag een fantastisch feest mogen vieren samen met
onze leerlingen ter ere van ons 150 jarig bestaan.
Een heus festival compleet met diverse optredens en foodtrucks en als
afsluiting van de dag een spetterende disco voor de leerlingen.
De kennismakingsavonden voor ouders en mentoren zitten er op. Wij vinden dit een belangrijk
moment in het schooljaar. Want als leerling, ouders en school hebben we een gezamenlijk doel.
Namelijk dat uw kind / onze leerling over gaat naar het volgende leerjaar of wellicht aan het einde
van het schooljaar met een diploma de school verlaat. En dat vraagt de nodige samenwerking en
afstemming aan het begin en gedurende het schooljaar.
We hopen u dan ook weer massaal te zien bij de eerstvolgende oudermiddagen – avonden. En we
verwachten daarbij dat uw zoon / dochter aanwezig is bij de (10 minuten) gesprekken met de
docenten. Het gaat tenslotte om zijn / haar prestaties..
We willen u graag verzoeken om, bij een volgend bezoek aan de school, te parkeren op onze eigen
parkeerplaats. Op avonden mag dit ook op het schoolplein. Het is voor de buurtbewoners erg
vervelend als er voor de school
geparkeerd wordt. Bij voorbaat dank!
Vriendelijke groet namens de mentoren en de leerling coördinatoren.
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Basisschool bezoeken
In de periode van donderdag 16 t/m vrijdag 24 november vinden de oriëntatiedagen plaats.
In deze periode ontvangen we ruim 1200 groep 8 leerlingen en hun groepsleerkrachten. Het
doel is om hen een indruk te geven van wat wij als school te bieden hebben.
Om een interessant programma voor deze leerlingen te kunnen organiseren zullen er op
deze dagen de nodige roosterwijzigingen, lokalenwijzigingen en lesuitval plaats vinden. We
proberen de lessen die uitvallen tot een minimum te beperken om een rustige sfeer in school
te houden.
Deze dagen zijn belangrijk om onze school te presenteren en leerlingen uit te nodigen voor
ons Open Huis in januari.
Aansluitend aan de oriëntatiedagen zullen de rapportvergaderingen (dinsdag 28 november
t/m donderdag 30 november) plaats vinden. Tijdens deze vergaderingen bespreken we het
leerproces van uw zoon / dochter. De vergaderingen vinden plaats aan het einde van de dag
om zodoende de lesuitval tot een minimum te beperken.

Voorlichting Van der Capellen
Zoals ieder jaar verzorgen wij een aantal momenten om voorlichting te geven aan de kinderen
van groep 8 en hun ouders over onze school.
Op dinsdag 14 november beginnen we met een Tweetalige voorlichtingsavond. Tijdens deze
avond hebben de kinderen en ouders een afzonderlijk programma, zodat eenieder de
informatie krijgt die belangrijk voor hen is. Aanvang 19.00 uur
Op donderdag 7 december is dan de Algemene voorlichtingsavond. Op deze avond
presenteren de verschillende talentstromen zich aan de kinderen. De ouders kunnen kiezen
uit verschillende voorlichtingsrondes. Aanvang 19.00 uur
Open Huis
Op zaterdag 13 januari openen wij onze deuren om te laten zien wie wij als school zijn.
Iedereen is welkom tussen 9.30 en 13.30 uur
Wij verzoeken u om dit door te geven aan vrienden/kennissen met kinderen in groep 8.

TTO Junior Certificates
Donderdag 12 oktober stond in het teken van de uitreiking van de TTO Junior Certificates.
Tijdens een feestelijke bijeenkomst in de aula van de school, kwamen de leerlingen samen
die vorig jaar de onderbouw van het TTO met succes hebben afgrond. In aanwezigheid van
ouders, vrienden en geïnteresseerden, tekenden de leerlingen hun diploma ten overstaan
van hun oud-mentor uit de derde klas. Voorafgaand was er een welkomstwoord van mw.
Conley (Specialist TTO) waarbij ook werd stil gestaan bij het bovenbouw programma en de
waarde van het document.
Uiteindelijk werden de geslaagden op de foto vereeuwigd waarna met een hapje en een
drankje de officiële ceremonie werd afgesloten.
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Oudermiddag/avond
Inschrijven voor de oudermiddag/avond kan van maandag 20 t/m dinsdag 28 november.
U krijgt hierover een mail met aanvullende informatie over dagdelen en tijden.
Aanmelden kan alleen via uw ouderaccount van ons administratieprogramma Magister.
Let erop dat u aangeeft welke dag u wel of niet beschikbaar bent. Ook kan het voorkomen dat
een docent niet beschikbaar is op een dag/deel.
Het zijn geen mentorgesprekken maar gesprekken met de vakdocent.
Heeft u een nieuwe gebruikersnaam of wachtwoord voor het Magister ouderaccount nodig?
Stuur dan een mailtje naar r.kok@ooz.nl met de volgende gegevens:
 naam ouder/verzorger
 naam leerling
Er kan geen rekening gehouden worden met vroeg of laat op de middag/avond.
Op dinsdag 5 december wordt het rooster voor deze gesprekken bekend gemaakt.

Reizen
Zoals jullie bij de belangrijke data hebben kunnen lezen staan de volgende reizen /
uitwisselingen op het programma:
Voor volgende week, in week 42 staan de volgende uitwisselingen / reizen op het
programma:
Stirling: 5H-IB, 5A-IB
Berlijn: 5H, 5A
Parijs: 5H, 5A
Bourg en Bresse (thuis): 3HT
Slovenië (thuis): 4AT
I.v.m. de uitwisselingen zullen er meer roosterwijzingen dan normaal zijn voor diverse
klassen. Uiteraard proberen de lesuitval tot een minimum te beperken.
We wensen alle leerlingen en collega’s een leerzame en plezierige week toe!
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Brugklasdisco
Onze leerlingenvereniging ‘Libertas’ organiseert speciaal voor de brugklasleerlingen een
spetterende disco op vrijdagavond 19 november van 19.30 – 23.00 uur. De leerlingen van 6
Atheneum die de brugklasleerlingen hebben begeleid tijdens het brugklaskamp, zijn ook
uitgenodigd.

Brugklaskamp 2017: Elkaar leren kennen tijdens sport en spel.
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Agenda t/m kerstvakantie
Vrijdag 13 oktober
Donderdag 12 t/m
donderdag 19 oktober
Zondag 15 t/m
zaterdag 21 oktober
Zondag 15 t/m
donderdag 19 oktober
Maandag 16 t/m
vrijdag 20 oktober
Maandag 16 t/m
donderdag 19 oktober
Donderdag 19 oktober
Vrijdag 20 oktober
Maandag 23 t/m
vrijdag 27 oktober
Maandag 30 oktober t/m
vrijdag 3 november
Maandag 30 oktober
Woensdag 1 november
Donderdag 2 november
Woensdag 8 november

Donderdag 9 t/m
woensdag 15 november
Donderdag 9 november
Vrijdag 10 november
Zaterdag 11 november
Dinsdag 14 november

Donderdag 16 t/m
vrijdag 24 november
Vrijdag 17 november

Zondag 19 t/m
vrijdag 24 november
Dinsdag 21 november

Publicatie Capellen Nieuws nr. 2
Uitwisseling 3HT Frankrijk (Nederland)
Reis Stirling 5H(IB), 5A(IB)
Reis Berlijn 5H, 5A
Reis Parijs 5H, 5A
Uitwisseling Slovenië, 4AT (Nederland)
Voorlichting nieuwe vakken 3H(T), 13.50 uur
LO-activiteit, outdoor
Herfstvakantie
Uitwisseling 3Mavo Denemarken (Aarhus)
Samen aan Zet 5H(IB) deel 2, aanvang 19.30 uur
Introductie loopbaanbegeleiding 3H(T), aanvang 19.30 uur
Samen aan Zet 6A(IB) deel 1, aanvang 19.30 uur
Samen aan Zet 4M deel 1, aanvang 19.30 uur
MR-overleg 2
Onderwijsbeurs IJsselhallen
Facultatief klas 4, 5 en 6
Toetsweek blok 1, klas 4, 5 en 6
Onderwijsbeurs IJsselhallen
De dag van de Franse taal
Uitreiking IB-certificates, aanvang 19.30 uur
Open dag Windesheim
Opleidingsmarkt Isala
Voorlichtingsavond tweetalig voor groep 8 en ouders,
aanvang 19.00 uur
MBO-voorlichting Greijdanus, aanvang 19.00 uur
Oriëntatiedagen Basisscholen groep 8
Publicatie Capellen Nieuws nr. 3
Brugklasdisco 19.30 uur
Wiskunde Alympiade
Wiskunde B-dag
Project Zweden
Samen aan Zet, 6A deel 2, 19.30 uur
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Maandag 20 t/m
dinsdag 28 november
Dinsdag 28 november
Dinsdag 28 november
Dinsdag 5 december
Woensdag 6 december
Donderdag 7 december
Vrijdag 8 december
Dinsdag 12 december

Woensdag 13 december
Maandag 18 december
Maandag 18 t/m
donderdag 21 december
Dinsdag 19 december
Woensdag 20 december
Donderdag 21 december

Inschrijven oudermiddag/avond via magister
Studieochtend docenten
Leerling vrij tot 11.50 uur
Bekend maken rooster ouderavond/middag
Inhaal- herkansing 4M, 5H, 6A, vanaf 13.05 uur
Voorlichtingsavond Algemeen voor groep 8 en ouders,
aanvang 19.00 uur
Inhaal- herkansing 4A, 5A, 4H, vanaf 13.05 uur
LO activiteit: badminton
Toneel voorstelling Dit is Mariken, 4A, 4H, 13.00 uur
Samen aan zet 5H(IB), deel 4, 19.30 uur
Samen aan Zet 6A(IB), deel 3, 19.30 uur
Oudermiddag/avond, 16.00-22.00 uur
Oudermiddag/avond, 16.00-22.00 uur
Sectorwerkstukweek 4M

Profielwerkstuk presentaties 6A(IB), 18.00 uur
Kerst concert klas 1, 16.00 uur
Kerstparty, aanvang vanaf 19.30 uur
Publicatie Capellen Nieuws nr. 4
Vrijdag 22 december
Leerlingen vrij
Maandag 25 december t/m Kerstvakantie
vrijdag 5 januari
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