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Brugklasdisco
Onze leerlingenvereniging ‘Libertas’ organiseert speciaal
voor de brugklasleerlingen een spetterende disco op
vrijdagavond 12 oktober van 19.30 – 23.00 uur.
De leerlingen van 6 atheneum die de brugklasleerlingen
hebben begeleid tijdens het brugklaskamp, zijn ook
uitgenodigd.
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Rapportvergaderingen
In november vallen de rapportvergaderingen op maandag 26, dinsdag 27 en donderdag 29
november. Op dinsdagmiddag 27 november staat er tevens een studiemiddag voor personeel
op de agenda. Op deze dagen zullen de lessen komen te vervallen. Op woensdag 28 en
vrijdag 30 november gaan de lessen gewoon door.

De oriëntatiedagen voor groep 8
De oriëntatiedagen voor de groep 8-leerlingen staan weer voor de deur. De leerlingen zullen
ons bezoeken op donderdag 15 november t/m vrijdag 23 november en ook nog op woensdag
28 november. Vrijdagmiddag 23 november valt uit in verband met onze oud-leerlingenmarkt.
Tijdens deze dagen zullen we ruim 1200 groep 8-leerlingen, begeleidende ouders en
groepsleerkrachten ontvangen, verdeeld over vijftien dagdelen in de ochtend (09.00 – 11.30
uur) of in de middag (13.15 – 15.30 uur). De dagen zijn belangrijk om onze school te
presenteren en om leerlingen uit te nodigen voor ons Open Huis in januari.
Tijdens het bezoek gaan de groep 8-leerlingen actief bij ons aan de slag om zodoende een
beeld te krijgen van onze talentstromen, ons tweetalig onderwijs en vrijeschoolonderwijs
(Michael College).
Om een interessant programma voor de bezoekende leerlingen te kunnen organiseren, zullen
er op deze dagen rooster- en lokalenwijzigingen plaatsvinden. Huidige leerlingen moeten
daarom goed het lesrooster in Somtoday in de gaten houden. We proberen de lesuitval tot een
minimum te beperken.

Kennismakingsavonden
De kennismakingsavonden voor ouders en mentoren zitten erop. Wij vinden dit een
belangrijk moment in het schooljaar, omdat leerling, ouders en school een gezamenlijk doel
hebben: dat jij/uw kind/onze leerling overgaat naar het volgende leerjaar of met een diploma
de school verlaat. Uiteraard vraagt dat de nodige samenwerking en afstemming, zowel aan
het begin als gedurende het schooljaar.
We hopen u dan ook weer massaal te zien bij de eerstvolgende oudermiddagen/-avonden.
We verwachten daarbij dat uw zoon/dochter ook aanwezig is bij de (tienminuten)gesprekken
met de docenten: het gaat tenslotte om zijn/haar prestaties.
We willen u bij dezen ook verzoeken om, bij een volgend bezoek aan de school, te parkeren
op onze eigen parkeerplaats. Op avonden mag dit ook op het schoolplein. Wij vragen dit,
omdat het voor de buurtbewoners erg vervelend is als er in de straat voor de school
geparkeerd wordt. Bij voorbaat dank voor uw medewerking.
Vriendelijke groet namens de mentoren en de leerlingcoördinatoren
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Oudermiddag/-avond
Inschrijven voor de oudermiddag/-avond kan van donderdag 15 t/m zondag 25 november.
U krijgt hierover een mail met aanvullende informatie over dagdelen en de tijden. Aanmelden
kan alleen via uw ouderaccount van ons administratieprogramma Somtoday. 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). Deze gesprekken zijn overigens geen
mentorgesprekken, maar gesprekken met de verschillende vakdocenten.
Om organisatorische redenen kan er helaas geen rekening gehouden worden met vroeg of
laat op de middag/avond. Op donderdag 29 november wordt het rooster voor de gesprekken
bekendgemaakt; u kunt het dan ook zien in Somtoday.
Heeft u een nieuwe gebruikersnaam of wachtwoord voor het Somtoday ouderaccount nodig?
Stuur dan een mailtje naar r.kok@ooz.nl met de volgende gegevens:
 naam ouder/verzorger
 naam leerling

Voorlichting Van der Capellen
Zoals ieder jaar verzorgen wij een aantal momenten om voorlichting over onze school te
geven aan de kinderen van groep 8 en hun ouders.
Op dinsdag 13 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 hem/haar is. Aanvang 19.00 uur
Op donderdag 22 november 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 12 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 deze datum door te geven
aan vrienden/kennissen met kinderen in groep 7 of 8.

Somtoday nieuws
Sinds het begin van het schooljaar werken we met Somtoday. Vrijwel iedereen - leerlingen,
medewerkers en ouders - moet nog even wennen aan dit nieuwe systeem. Inmiddels heeft
iedereen wel toegang tot Somtoday.
Eén van de zaken waar we in deze periode mee te maken hebben gehad, is de berichtgeving.
Somtoday onderscheidt twee mogelijkheden om berichten te sturen naar ouders. De meest
toegankelijke hiervan is via de ‘berichten’functie. Wanneer deze gebruikt wordt, blijven de
berichten echter binnen de Somtoday-omgeving.
De ouders en leerlingen kunnen de berichten dan lezen wanneer zij zijn ingelogd op Somtoday
met een computer of wanneer zij de app gebruiken. De app staat zo ingesteld dat er een
notificatie komt wanneer er een bericht voor de gebruiker is. Deze manier van berichten sturen
is de standaard manier om berichten naar de leerlingen te sturen.
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Een andere manier van berichten sturen gebeurt via ‘contactmomenten’. Wanneer hiervoor
gekozen wordt, gaat er een e-mail naar het adres dat in Somtoday bekend is. Langs deze weg
zal bijvoorbeeld het Capellen Nieuws worden verspreid.

Reizen
Volgende week zullen veel van onze leerlingen lesuren en onderwijs buiten het klaslokaal
gaan genieten. Velen gaan de grens over. Letterlijk, via uitwisselingen en excursies, maar
ook virtueel, door projecten met leeftijdgenoten in tal van Europese landen. Samenwerking
met buitenlandse scholen vinden we ook terug bij internationale stages en
profielwerkstukken, zowel in groepsverband als individueel. Internationalisering vinden we
namelijk een belangrijk onderdeel van ons onderwijs op Van der Capellen.
In de week voor de herfstvakantie staan de volgende activiteiten op het programma:




11 t/m 18 oktober: reis 3HT1 naar Bourg-en-Bresse.
15 t/m 19 oktober: excursies 3M, 3HT2 en 3A(T) naar Tsjechië.
15 t/m 10 oktober: uitwisseling 4AT (thuis) Slovenië.

Om deze activiteiten inhoudelijk goed te kunnen organiseren, begeleiden en bemensen,
komt het rooster voor de leerlingen die “gewoon” in het klaslokaal blijven er anders uit te
zien. Er zullen lessen komen te vervallen, worden verplaatst of over worden genomen door
stagiaires. We proberen deze (internationaliserings)activiteiten zoveel mogelijk te bundelen
om de overlast zo minimaal mogelijk te houden. U kunt erop rekenen dat we onze best doen
om het rooster voor iedereen zo passend mogelijk te maken gedurende deze weken.

De Dag van de Franse Taal
Natuurlijk willen wij als sectie Frans de dag van de Franse Taal niet aan ons voorbij laten
gaan. Wel wordt deze een dag vervroegd: de officiële dag is donderdag 8 november, wij
vieren het op woensdag 7 november.
We pakken het deze keer anders aan dan vorig jaar. Wij, als sectie Frans, verzorgen die dag
tijdens onze eigen lessen Frans leuke activiteiten. Daarnaast verkopen we in de kleine pauze
Franse lekkernijen tegen kostprijs.
Met alle derde klassen havo en vwo gaan we ’s middags naar een Franse filmpremière in
Pathé. Deze klassen hebben les tot en met het vijfde uur, zodat de leerlingen zich rond 12.50
uur bij Pathé kunnen melden. Het vijfde uur zal daarom voor deze klassen starten om 11.50
uur, ongeacht de normale pauzeregeling. Om 13.15 uur start de film; na de film (ongeveer
14.45 uur) zullen de derdeklassers vrij zijn.
De sectie Frans
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Agenda t/m Kerstvakantie
Vrijdag 12 oktober
Vrijdag 19 oktober
Maandag 22 t/m
vrijdag 26 oktober
Maandag 29 oktober
Woensdag 31 oktober
Donderdag 1 november
Dinsdag 6 november
Donderdag 8 t/m
woensdag 14 november
Donderdag 8 november
Vrijdag 9 november
Dinsdag 13 november
Donderdag 15 t/m
zondag 25 november
Vrijdag 16 november

Zondag 18 t/m
vrijdag 23 november
Dinsdag 20 november
Donderdag 22 november
Vrijdag 23 november

Maandag 26 november
Dinsdag 27 november
Woensdag 28 november
Donderdag 29 november
Dinsdag 4 december
Woensdag 5 december
Donderdag 6 december

Publicatie Capellen Nieuws nr. 2
LO-activiteit, outdoor
Herfstvakantie
Samen aan Zet 4M deel 2, aanvang 19.30 uur
Samen aan Zet 5H(IB) deel 2, aanvang 19.30 uur
MR-overleg 2
Samen aan Zet 6A(IB) deel 2, aanvang 19.30 uur
Introductie loopbaanbegeleiding 3A(T)
aanvang 19.30 uur
Toetsweek blok 1, klas 4, 5 en 6
Onderwijsbeurs IJsselhallen
De dag van de Franse taal
Onderwijsbeurs IJsselhallen
Open dag Windesheim, 13.00-21.00 uur
Voorlichtingsavond tweetalig voor groep 8 en ouders,
aanvang 19.00 uur
Inschrijven tienminutengesprekken
Publicatie Capellen Nieuws nr. 3
Wiskunde B-dag 5A
Wiskunde A-lympiade
PWS Zweden
Deltion Discover, 10.20- 13.50 uur, 2M
Introductie loopbaanbegeleiding , aanvang 19.30 uur, 3H(T)
Algemene Voorlichtingsavond voor groep 8
Bezoek Windesheim, 4H
Regio Finale First Lego League, klas 3 IDX
Oud-leerlingenmarkt, vanaf 14.00 uur
Lessen vervallen i.v.m. rapportvergaderingen
Lessen vervallen i.v.m. rapportvergaderingen
MR-vergadering, 19.30 uur
Lessen vervallen i.v.m. rapportvergaderingen
Examen Theater, 5H
GMR-overleg 2
Sinterklaasfeest, klas 1
Oudermiddag/-avond, vanaf 16.00 uur
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Maandag 10 december
Dinsdag 11 december
Maandag 17 t/m
donderdag 20 december
Dinsdag 18 december
Donderdag 20 december

SSZ-toernooi: badminton
Samen aan Zet, deel 4, aanvang 19.30 uur, 5H, 6A
Oudermiddag/-avond, vanaf 16.00 uur
Sectorwerkstuk, 4M

Profielwerkstukavond, vanaf 18.00 uur, 6A(IB)
Publicatie Capellen Nieuws nr.4
Kerstlunch
Kerstgala
Vrijdag 21 december
Leerlingen vrij
Maandag 24 december t/m Kerstvakantie
vrijdag 4 januari 2019

6

