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Drama XXL-groep: kerst in Oud Kampen
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Personeel
Met ingang van 1 januari start bij ons in het TTO de heer Schut voor het vak wiskunde. De
klassen die hiermee te maken krijgen, hebben er enige tijd geleden al een brief over
ontvangen. De heer Schut was al in oktober aangenomen om de vrijgekomen uren van de
heer Beerlage over te nemen, maar had een opzegtermijn op zijn vorige school.
De heer Stienstra zal ook in januari zijn lessen helaas nog niet kunnen hervatten. Zijn
vervanger, de heer Visser, kan gelukkig nog langer de lessen blijven overnemen.
Mevrouw Wildenburg gaat per 12 januari 2018 twee maanden met verlof. Zij gaat een
zeereis maken en aan boord van het schip aan een groep leerlingen (niet van onze school)
lessen verzorgen. Haar lessen zullen overgenomen worden door mevrouw Bos.
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Wiskundetoernooi Nijmegen, 29 september 2017
Op vrijdag 29 september 2017 vertrokken Floor, Estelle, Reijer, Stephen en Maurits uit 6A en
ik (mw. Gieles, red.) in alle vroegte met de trein naar Nijmegen om onze school te
vertegenwoordigen bij het Wiskundetoernooi. Als school hebben we al vaker meegedaan,
maar nooit waren we zo succesvol als dit jaar met deze groep. Jammer genoeg deden er geen
andere scholen uit Zwolle mee: dat is altijd wel een extra stimulans om te presteren.
De Estafette
De ochtendsessie, in de enorme gymzaal ‘het Gymnasion’, bestaat uit een estafette van
opgaven. In een uur tijd moet elk groepje zoveel mogelijk goede antwoorden inleveren. Per
opgave krijgen zij daar twee of drie kansen voor en pas nadat een opgave goed is, wordt de
volgende som gegeven en begint het proces van voren af aan. Het groepje kan ook passen
om zo een volgende opgave te krijgen. Er zijn twintig opgaven op volgorde af te werken,
maar terugkomen op eerdere opgaven kan niet. Ikzelf jureer intussen bij een andere school
en soms zie je als jurylid dan dat het groepje het antwoord eigenlijk al heeft, maar het nog
niet opschrijft. Maar ja, ik mag natuurlijk niets zeggen.
De tijd is om
Toen er 55 minuten van het uur om waren, moesten alle groepjes al stoppen. Er was
namelijk één groepje dat alle 20 opgaven al goed had. Dit had ik nog niet eerder
meegemaakt. Niet voor niets was deze school, Het Christelijk Gymnasium in Utrecht, de
uiteindelijke winnaar. Nu hadden we wat tijd over en omdat onze leerlingen aardig wat
punten hadden gescoord, zijn we even alle scores langsgelopen, omdat we benieuwd waren
naar hun plaats in de ranglijst. Er waren slechts 8 groepjes beter! En dat zonder van tevoren
te oefenen!
Sum of Us
Voor de middag stonden er samenwerkingsopdrachten op het programma, waarvoor van
tevoren materiaal bestudeerd moest worden. Dat ging dit jaar over foutendetecterende en
-verbeterende codes. Die ochtend in de trein werden daarover nog de laatste bevindingen
gedeeld.
Als docent was ik daar ‘s middags niet bij,
maar volgde ik een speciaal programma:
een lezing over hetzelfde onderwerp.
Na afloop hiervan sprak ik onze leerlingen
weer en zij waren niet echt positief over hun
werk van die middag. We hebben de
prijsuitreiking niet afgewacht en de trein
naar
Zwolle
weer
genomen.
Echter bleek de volgende dag dat zij het
toch heel aardig gedaan hadden. Het
resultaat staat hieronder. School nummer
100 uit Zwolle is uiteindelijk 13e geworden!
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Nummer 13 van de 100!

Dat is best een resultaat om trots op te zijn, en dat zijn we dan ook.
Hettie, Reijer, Maurits, Stephen, Floor en Estelle

Verslag Zwedenreis
Hallo, wij zijn Frank Versprille en Maurits Uithof uit
6A. Afgelopen week zijn wij met meneer De Ruijter,
meneer Sanderse en een aantal leerlingen uit 5H en
6A afgereisd naar Zweden voor een deelonderzoek
van ons PWS. Deze reis maakte deel uit van het
project “Collaborative research across borders”.
Het was een fantastische ervaring en we hebben er
erg van genoten. De reis heeft ons nieuwe inzichten
en gedachten gebracht, die we vanuit Nederland
niet hadden zien aankomen.
In Zweden hebben wij meerdere dagen aan ons
profielwerkstuk gewerkt en interviews gehouden met Zweedse overheidsinstanties. Wij
hebben een ochtend door mogen brengen bij het Kronofogden, de overheidsinstantie die alle
schulden int. Wij werden daar als delegatie ontvangen en behandeld alsof we professionals
waren. Alle informatie die we daar hebben gekregen was niet op een andere manier te
verkrijgen. Daarmee heeft de reis echt een grote bijdrage geleverd aan ons PWS.
Naast de kansen voor ons onderzoek, hebben we
ook van de Zweedse cultuur kunnen genieten.
We verbleven in Zweedse gastgezinnen wat al
een ervaring op zich was. Het is bijzonder hoe
mensen je in zo’n korte tijd kunnen opnemen in
hun gezin. Ook betekende het verblijf in de
gastgezinnen dat Engels de voertaal was, wat
natuurlijk erg goed voor onze taalontwikkeling is
geweest. We hebben ook enkele culturele
bezienswaardigheden bezocht, zoals het VASAmuseum en de historische binnenstad van
Stockholm: Gamla Stan. Ook mochten het
koninklijk paleis en het ABBA-museum natuurlijk
niet ontbreken.
We zijn erg blij met de kans die deze reis ons geboden heeft, zowel voor ons PWS als voor
de ontwikkeling van de Engelse taal, als voor de culturele ervaringen in het algemeen.
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Samenloop voor Hoop op 26 en 27 mei 2018

Samenloop voor Hoop
De Samenloop voor Hoop is een 24-uurs estafette in wandelvorm. De tocht begint op
zaterdagmiddag 26 mei om 14.00 uur en duurt tot tot zondagmiddag 27 mei, 14.00 uur. Er is
een klein afgezet parcours waar gewandeld wordt (in het Wezenlandenpark). Ieder team moet
minimaal één iemand op het parcours hebben. De Samenloop voor Hoop is een laagdrempelig
evenement en iedereen kan eraan meedoen. Het gaat niet om afstand, maar om 24 uur
stilstaan (niet letterlijk: we wandelen uiteraard) bij onze medemens die het moeilijk heeft. In de
avond zal er om 23.00 uur een kaarsenceremonie zijn; het parcours is dan verlicht met door
de teams verkochte kaarsenzakken. Deze zakken worden vooraf door iemand gekocht en
versierd ter nagedachtenis aan een overledene of om iemand die kanker heeft een hart onder
de riem te steken. Alle deelnemers waren in voorgaande jaren erg onder de indruk van deze
ceremonie.
Het goede doel hierachter is het KWF. Er zullen daarom acties opgezet worden om geld in te
zamelen. Het inschrijfgeld is €15 euro per persoon en Libertas wil dat voor onze deelnemers
betalen. Op onze school vinden we dat we “samen” mooie dingen kunnen bereiken. Dit
evenement willen we dan ook samen met personeel, ouders en leerlingen lopen.
Zoals hierboven al werd vemeld, is de
Samenloop laagdrempelig. Er wordt niet
getraind en dus is de wandeling toegankelijk
gehouden voor iedereen. Een team moet
bestaan uit minimaal twaalf personen. In geval
van een groot aantal aanmeldingen kunnen er
meerdere teams gevormd worden. Dit is
afhankelijk van het aantal volwassenen dat zich
inschrijft. De één loopt misschien maar 1 uur van
Team 2016
de 24, terwijl een ander er veel meer loopt. Er
wordt een schema gemaakt waardoor er 1 of 2 uur achter elkaar gelopen wordt en altijd samen
met iemand anders. Het is een 24-uurs evenement, maar een deelnemer hoeft geen 24 uur
aanwezig te zijn, dus tussendoor eventueel tijdelijk naar huis gaan is mogelijk. Natuurlijk zijn
de start en het einde wél momenten waarop het voltallige team aanwezig is.
Wilt u meedoen aan dit prachtige festijn? Dan kunt u zich opgeven (let op: opgeven is ook echt
meedoen!) via deze link:
https://goo.gl/forms/djcEbBqtCDzRussA3
Voor vragen kunt u contact opnemen met Ria Kok, r.kok@ooz.nl
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18 januari 2018, 19.30 uur: Thema-avond voor ouders/verzorgers
'Puberbrein en Huiswerk; méér leren in minder tijd?'
Op 18 januari nodigt de ouderraad u graag uit voor de jaarlijkse thema-avond. Dit jaar hebben
we gekozen voor een actueel thema: huiswerkbegeleiding en hoe wij onze kinderen daarin zo
efficiënt mogelijk kunnen ondersteunen. Hiervoor hebben we drs. Ankie Remijn uitgenodigd,
auteur van het boek “Meer leren in minder tijd”.
In de afgelopen jaren heeft zij op tientallen scholen interactieve lezingen gegeven voor ouders,
docenten en leerlingen. Veel jongeren geven aan dat ze óf een leven hebben, óf goede cijfers
op school. Tijdens haar lezing, die ze vanavond speciaal richt aan ons ouders, laat ze zien dat
je beide ook met elkaar kunt combineren. Ze geeft uitleg over het lerende brein op basis van
recente wetenschappelijke inzichten.
Hoe inspireer en motiveer je je kind? Welke manier van (huiswerk)begeleiden is het meest
effectief? Als je pubers hebt, kun je niet om de meest recente inzichten over het puberende
brein heen. Dat het puberbrein onvolgroeid is, is inmiddels wel bekend. Maar hoe vertaal je
deze inzichten? Hoe leert een middelbare scholier méér in minder tijd en welke rol kun jij daar
als ouder in spelen?
In haar lezing stelt drs. Remijn de antwoorden op bovengenoemde vragen centraal. Ze zegt
hier zelf over: “Mijn theorie leg ik uit aan de hand van praktijkvoorbeelden en verduidelijkend
filmmateriaal. Tijdens mijn lezing krijg je als ouder praktische handvatten om effectief en
efficiënt huiswerk te begeleiden. Mijn doel is dat ouders met houvast voor de praktijk naar huis
gaan. Met gerichte aanwijzingen kunnen leerlingen namelijk hun talenten, capaciteiten en
ambities optimaal waarmaken. Mijn boek “Meer leren in minder tijd” ligt ten grondslag aan deze
lezing en is daarna ook verkrijgbaar.” Voor meer informatie: www.investereninleren.nl
De avond ziet er als volgt uit:
 Inloop aula vanaf 19.10 uur;
 Aanvang lezing - 19.30 uur;
 Afronding - 20.45 uur.
We kijken uit naar uw komst!
De ouderraad
Opgeven kan via het volgende mailadres: r.kok@ooz.nl

Schaatsen met school
Sport & Lifestyle klas 1 is deze week naar de schaatsbaan geweest. Ook klas 2M2 en 3M1
mochten het proberen. De leerlingen hebben het allen erg naar hun zin gehad.
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Ouderbijdrage en schoolgeld
De ouderbijdrage en de schoolgelden worden dit jaar later geïnd dan gebruikelijk. Dit is
gekomen doordat op de administratie een aantal processen zijn veranderd, zoals de invoering
van Zermelo, de implementatie van Somtoday, het administratief integreren van de
Onderwijsroute 10-14 en het Michael College. Hierdoor (en door een periode van ziekte) zijn
de administratieve medewerkers er niet aan toegekomen de facturen te verzorgen op het
tijdstip daat u van ons gewend bent. Wij hebben een extern bureau in de arm genomen om dit
tegaan oplossen.
Het externe bureau heeft aangegeven dat de werkzaamheden omstreeks de kerstvakantie
gereed zullen zijn en dat dan de facturen per mail/link verzonden kunnen worden. Voor vragen
over de afhandeling en over de facturen kunt u gewoon bij onze administratie terecht. Onze
excuses voor het eventuele ongemak.
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Agenda t/m 9 maart 2018
Donderdag 21 december

Kerstgala, aanvang 19.30 uur
Publicatie Capellen Nieuws nr. 4
Vrijdag 22 december
Leerlingen vrij
Maandag 25 december t/m Kerstvakantie
vrijdag 5 januari
Dinsdag 9 t/m
Rekentoets, 1e afname
maandag 22 januari
Zaterdag 13 januari
Open Huis 9.30-13.30 uur
Maandag 15 januari
Studiedag docenten, leerlingen vrij
Dinsdag 16 januari
Extra voorlichtingsavond Tweetalig Onderwijs en
Algemeen Onderwijs, 19.00 uur
Donderdag 18 januari
Thema-avond Ouderraad: Puberbrein en huiswerk, 19.30 uur
Donderdag 18 t/m
Toetsweek blok 2, bovenbouw
woensdag 24 januari
Maandag 22 januari
MR-overleg
Donderdag 25 januari
Anglia-examen 3M
Blacklight Volleybal
Dinsdag 30 januari
Monologen 5H
Profielwerkstukpresentatie 6A(IB)
Woensdag 31 januari
Open lesmiddag Tweetalig Onderwijs, 14.00-15.45 uur
Regionale HBO-voorlichting, Greydanus
Donderdag 1 februari
Voorlichtingsavond vakkenkeuze 2M, 19.30 uur
Vrijdag 2 februari
Publicatie Capellen Nieuws nr. 5
Vrijdag 2 t/m
Uitwisseling Bourg-en-Bresse, 3HT1
vrijdag 9 februari
Maandag 5 februari
Voorlichtingsavond examenpakketkeuze 3M, 19.30 uur
Dinsdag 6 februari
Monologen kunstvak drama 6A
Woensdag 7 februari
Open lesmiddag Talentstromen, 14.00-15.45 uur
Informatieavond LOB en profielkeuze 3A(T), 19.30 uur
Woensdag 7 t/m
Inschrijven ouderavond via Magister
donderdag 15 februari
Donderdag 8 februari
Ouderraad-/jaarvergadering, 19.30 uur
Vrijdag 9 februari
Volleybaltoernooi
Maandag 12 februari
Deadline inschrijven inhaal- en herkansingstoetsen
Informatieavond LOB en profielkeuze 3H(T), 19.30 uur
Dinsdag 13 februari
Presentaties profielwerkstukken 5H en sectorwerkstukken 4M,
vanaf 15.30 uur
Woensdag 14 t/m
Schoolorkest Eschborn
zondag 18 februari
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Maandag 19 februari
Dinsdag 20 februari
Donderdag 22 februari
Maandag 26 februari t/m
vrijdag 2 maart
Maandag 5 maart
Dinsdag 6 maart
Dinsdag 6 t/m
maandag 19 maart
Woensdag 7 maart
Donderdag 8 maart
Vrijdag 9 maart

Inhaal- en herkansing 4M, 5H, 6A, vanaf 13.05 uur
Free Feet
MR-overleg
Bekendmaken rooster ouderavond
Inhaal- en herkansing 4A, 5A, 4H, vanaf 13.05 uur
Voorjaarsvakantie
Workshop 1AHT ‘Little Victorians’, 18.00 uur
Workshop 1AHT ‘Little Victorians’, 18.00 uur
Rekentoets 2e afname
Workshop 1MT ‘Little Victorians’, 18.00 uur
Beroepenavond 4H(T), 4A(T), 19.00 uur
Ouderavond, vanaf 18.00 uur
Publicatie Capellen Nieuws nr. 6
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