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Rijksmuseum
Leerlingen van de bovenbouw ‘Kunst Algemeen’ krijgen
uitleg tijdens de examenrondleiding in het Rijksmuseum
over hoe een schilderij een verhaal vertelt en waar ze op
moeten letten om dat te zien.
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Oudermiddagen/-avonden op donderdag 6 en dinsdag 11 december
U kunt u vanaf vandaag inschrijven voor de tienminutengesprekken voor uw kind. Helaas
lopen wij tegen een aantal problemen aan met betrekking tot de inschrijving. Inschrijven lukt
namelijk alleen via een gewone pc en niet via de app op de telefoon of tablet. Het proces
verloopt als volgt:








Inloggen in Somtoday (ouderaccount);
Ga naar berichten;
Er staan vier berichten met de titel ‘ouderavond 6 november’, daaronder staat de
datum en of het om de middag of avond gaat.
 tijden middagen: 16.00 tot 18.00 uur
 tijden avonden: 19.00 tot 22.00 uur
Klik op het bericht met het dagdeel van uw keuze (let goed op, want na de
sluitingsdatum van 25 november is wisselen niet meer mogelijk);
Aan de rechterkant van het scherm ziet u nu de vakken met de docentnaam erachter;
Hier kunt u een keuze maken met maximaal drie aanvragen.

Mocht u een mail aan dhr. Kaptein hebben gestuurd met een aanvraag voor een gesprek,
dan verzoeken wij u om alsnog online in te schrijven met bovenstaande gegevens.
Verdere traject:
 De aanvragen worden automatisch door het roosterprogramma ingedeeld. Wij
hebben dus geen invloed op de tijden;
 Op 29 november krijgt u een mail dat u de afspraken kunt zien in Somtoday.
Wij hopen u op de aangegeven tijd te mogen verwelkomen (mocht u toch verhinderd zijn,
dan verzoeken wij u om dit zo spoedig mogelijk per e-mail door te geven aan mw. Kok
(r.kok@ooz.nl).

Nieuwe afdelingsleider HAVO/VWO/TTO
Mijn naam is Paul Vermeulen. Sinds 1 november 2018 ben ik
de afdelingsleider HAVO/VWO/TTO. Voor mij is het een
terugkeer op het oude nest: tussen 1998 en 2003 heb ik op
deze school gewerkt als docent geschiedenis. Daarna heb ik op
verschillende scholen managementervaring opgedaan als
teamleider, projectleider, locatiedirecteur en afdelingsleider. Ik
ben een geboren Zwollenaar. Samen met mijn vrouw Paulien
en onze dochters Sophie en Emma woon ik in Heino. Ik heb
heel veel zin om samen met alle medewerkers van de school
voor de leerlingen toponderwijs vorm te geven. Naast onderwijs
is sport altijd belangrijk geweest in mijn leven. Voetbal is één
van mijn passies. Ik heb bij verschillende clubs gewerkt als trainer, coach en hoofd-opleiding.
Momenteel ben ik ook werkzaam bij PEC Zwolle.
Hartelijke groet,
Paul Vermeulen
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Programma sinterklaasviering
Woensdag 5 december
Tot 11.50 uur
Klas 1 les volgens het reguliere rooster.
11.50 - 12.35 uur
Klas 1 sinterklaasviering in de aula.
12.35 - 14.00 uur
Klas 1 viert sinterklaas met de mentor in klaslokaal.
Lokalenrooster volgt.
Klas 2 en hoger volgt deze dag gewoon de lessen volgens het reguliere rooster.
Programma kerstviering
Donderdag 20 december
Tot 11.50 uur
12.00 – 13.00 uur
19.30 - 00.00 uur

Les volgens het reguliere rooster.
Gezamenlijke lunch klassen en mentoren Van der Capellen. *
Kerstgala voor leerlingen en personeel Van der Capellen SG,
Onderwijsroute ’10-14’ en Michael College. **

Voorafgaand en tijdens het kerstgala zullen wij steekproefsgewijs alcohol-testen afnemen bij
de leerlingen.
* Leerlingen en mentoren verzorgen hun eigen lunchpakket.
** Hierover volgt verdere informatie per mail
Vrijdag 21 december
09.00 - 13.00 uur

Bijeenkomst personeel. Leerlingen zijn vrij.

Verslag Parijs 2018
Maandagochtend vertrokken wij vanaf station Zwolle om met de trein naar Utrecht Centraal
te gaan. De reis begon al goed, want de trein reed niet verder dan Amersfoort. Gelukkig
hadden onze fantastische begeleiders ook met dit soort vertragingen rekening gehouden.
Toen we uiteindelijk aankwamen in Utrecht, gingen we met de Flixbus naar Parijs. In Parijs
sliepen we in een Ibis Hotel, waar we een prima, knusse, maar vooral gezellige kamer
hadden.
De eerste echte dag in Parijs gingen
we naar Château de Versailles, waar
het gigantisch druk was. Gelukkig
hadden onze fantastische begeleiders
geregeld dat we niet in die lange rij
hoefden te staan. Binnenin Versailles
was alles supermooi!
Na Versailles hebben we met zijn
allen de Eiffeltoren beklommen
(stiekem gingen we met de lift). Na het
avondeten en na kort shoppen bij de
Champs-Élysées, hebben we de
lichtshow van de Eiffeltoren bekeken.
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Supermooi, maar tijdens de lichtshow is jammer genoeg wel de portemonnee gestolen van
een klasgenoot.
De tweede dag hebben we met onze gids Ireen een wandeltocht door Parijs gemaakt, die
eindigde bij de Notre Dame. Na deze tocht hebben we een boottocht gemaakt over de Seine.
De derde dag hebben we het Louvre bezocht. De Mona Lisa vonden we toch wel erg klein,
het schilderij ertegenover heeft meer indruk gemaakt. Toen zijn we met de metro naar La
Grande Arche geweest. La Grande Arche is een grote moderne versie van de kleine Arc de
Triomphe. De Arc de Triomphe past weer in de opening van la Grande Arche. Vervolgens
zijn we met de metro verdergegaan naar Montmartre, waar we een avondwandeling hebben
gemaakt naar de Sacré-Coeur. Bij de Sacré-Coeur zijn we nog getuige geweest van
zakkenrolincident... Gelukkig waren wij het dit keer niet! En gelukkig konden die toeristen
hun spullen nog terugkrijgen.
Helaas moesten we vrijdag toch echt weer terug naar Nederland. Hoewel we het zeker niet
erg vonden om in Parijs geweest te zijn en we echt een fantastische week hebben gehad,
waren we toch heel blij om weer in ons eigen bedje te slapen.
Bisous, Wietse, Annemijke en Nienke

Nog een verslag
De sfeer tijdens de reis was heel erg gezellig. Op de eerste dag gingen we naar Château de
Versailles, dat was mooi om te zien. Het was een imposant gebouw met veel versieringen.
Daarna gingen we met een liftje de Eiffeltoren op. Het uitzicht was echt heel indrukwekkend.
Het is wel een cliché, maar ook echt een aanrader. Op de laatste dag gingen we het Louvre
bezoeken en hebben we een selfie met de Mona Lisa gemaakt. Wees voorbereid op vele
toeristen in je foto, tenzij je een kwartier in de rij wilt staan. Ook gingen we naar la Défénse,
waar we kort konden shoppen en waar we op heel hoog gebouw (La Grande Arche) konden
chillen in het zonnetje, met een mooi uitzicht over Parijs. ’s Avonds gingen we nog wandelen
in Montmartre en naar de Sacré-Coeur. We moesten een hele steile heuvel op, maar we
konden daarna wel heel erg mooi uitkijken over de stad. Over het algemeen hebben we heel
lekker gegeten en het was goed geregeld. Het was heel erg gezellig tijdens de reis, het was
een hele leuke groep. We kijken er met heel veel plezier op terug.
Danique, Amber en Tessa

Verslag Schotland 2018
In week 39 we visited Scotland with the 5H and
5A IB classes. Our trip was mainly focused on
language, culture, education and getting to
know the country. We traveled to Newcastle by
boat, and continued our journey up north by
bus. During our stay, we had the chance to live
with a host family, which was a great
opportunity to improve our language skills and
at the same time experience how Scottish
families live. We had a very busy schedule and
we have done many cool things, such as:
attending lectures at Strathclyde University
(Glasgow), do some sightseeing in Edinburgh
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and Glasgow, visiting the Edinburgh dungeons (which was quite the experience), and
especially our hike day in the Scottish highlands was a beloved part of the programme. Apart
from educational purpose, we had lots of fun. Mario Kart was a big part of our (sometimes
very long) bus drives, and students and teachers turned out to be extremely competitive. So
overall, I think I can say we had a fantastic week, with a lot of fun and new experiences as
our souvenirs.
Lieke Graber 5AIB
Foto: Glenfinnan bridge, Loch Shiel

Verslag Berlijnreis 5 HAVO 2018
Er is ons gevraagd een stukje te schrijven over onze reis naar Berlijn. Wij hebben vijf
geweldige dagen gehad! Het weer begon niet zo mooi, maar het werd steeds beter en
woensdag en donderdag liepen we in de zon. We hebben ontzettend veel gezien: Reichstag,
Brandenburger Tor, East Side Gallery en alle andere bezienswaardigheden. Met de fiets zijn
we door Berlijn gereden en wie wilde, kon de Fernsehturm op. De jongens hebben het
Olympiastadion bezocht met de heer Lückers en de meiden zijn met mevrouw Nieuwenhuis
en mevrouw Melchers naar het KaDeWe geweest, heerlijke taartjes op de bovenste
verdieping! Waar wij veel van geleerd hebben, was de Bernauer Strasse, daar staat nog een
stuk oude muur. Af en toe zagen we erg zielige foto’s over een gedeeld Berlijn. Het hostel
was gezellig en netjes. De laatste avond zijn we naar Wintergarten geweest een
varietévoorstelling, dat was echt geweldig!
Wij waren zelf verbaasd over hoe goed
we ons eigenlijk konden redden, af en toe
was mevrouw Melchers zelfs aangenaam
verrast! Al met al was het een gezellige,
leerzame reis waar we nog vaak aan
zullen terugdenken.
Leerlingen Berlijn 5H

Voorlichting basisscholen
De voorlichtingsactiviteiten voor de leerlingen en ouders van de basisscholen zijn op dit
moment in volle gang. Woensdag 31 oktober stonden we op de VO-markt. Deze werd druk
bezocht en er was veel interesse in onze school.
Afgelopen dinsdag was onze voorlichtingsavond voor het tweetalig onderwijs. Hier waren
ruim 100 leerlingen, met hun ouders, van de basisscholen aanwezig. Hiermee was deze
avond beter bezocht dan vorig schooljaar.
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Momenteel zijn er voor de
basisscholen oriëntatiedagen waarbij
de leerlingen korte lesjes krijgen en op
deze manier kennis maken met de
school. Zie ook de foto hiernaast.
We kijken met een goed gevoel uit
naar de volgende voorlichtingsavond
van 22 november 2018 en ons Open
Huis op 12 januari 2019.
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Agenda t/m 4 januari 2019
Donderdag 15 t/m
zondag 25 november
Vrijdag 16 november
Wiskunde A-lympiade
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
Maandag 10 december
Dinsdag 11 december
Maandag 17 t/m
donderdag 20 december
Dinsdag 18 december
Donderdag 20 december

Inschrijven tienminutengesprekken
Publicatie Capellen Nieuws nr. 3
Wiskunde B-dag 5A
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
SSZ-toernooi: Badminton
Samen aan zet, deel 4, 19.30 uur, 5H, 6A
Oudermiddag/-avond vanaf 16.00 uur
Sectorwerkstuk, 4M

Profielwerkstukavond 6A, 6A-IB, vanaf 18.00 uur
Publicatie Capellen Nieuws nr. 4
Kerstlunch
Kerstgala
Vrijdag 21 december
Leerlingen vrij
Maandag 24 december t/m Kerstvakantie
vrijdag 4 januari 2019
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Dinsdag 9 oktober
Woensdag 10 oktober
Donderdag 11 oktober
Donderdag 11 t/m
donderdag 18 oktober
Maandag 15 t/m
vrijdag 19 oktober
Donderdag 18 oktober
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
Vrijdag 16 november

Samen aan Zet 5H(IB) deel 1,
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
Uitwisseling 3HT Frankrijk (Nederland)
Excursie Tsjechië 3M, 3H, 3HT2 en 3A(T)
Uitwisseling 4AT Slovenië (Nederland)
Samen aan Zet 4M deel 1, aanvang 19.30 uur
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), 3H(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
Publicatie Capellen Nieuws nr. 3
Wiskunde B-dag 5A
Wiskunde Alympiade
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