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Muurschildering TTO
Klas 1MT1 heeft een ontwerp gemaakt voor deze
muurschildering. De klas schildert de afbeelding ook zelf op
de muur en het project nadert zijn einde, want de muur is
bijna af!
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Staking
In de week van 11 maart aanstaande voert de Algemene Onderwijsbond samen met FNV
Onderwijs en Onderzoek actie voor meer investeringen in het onderwijs. Het is voor het eerst dat
de bonden leden uit alle onderwijssectoren in Nederland oproepen tot actievoeren. Op vrijdag 15
maart wordt deze week afgesloten met een landelijke onderwijsstaking en manifestatie op het
Malieveld in Den Haag.
In onze eerdere berichtgeving over deze stakingsdag is aangegeven dat we eind februari een
beslissing nemen of we 15 maart lesgeven of niet. Dit is afhankelijk van het aantal docenten dat
niet staakt op die dag. Inmiddels is duidelijk dat tien docenten gebruik gaan maken van hun
stakingsrecht. Daarom is besloten dat we 15 maart wél lesgeven; het blijft dus een gewone lesdag
voor leerlingen. Wel is het mogelijk dat er op deze dag meer lesuitval is dan anders. Dit trachten
we zoveel mogelijk via roosterwijzigingen op te lossen.
Met vriendelijke groet,
Tom Versteeg
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Examentrainingen 2019
Voor onze examenkandidaten breekt met de naderende examenperiode een spannende tijd
aan. Om hen goed te kunnen voorbereiden op de examens bieden we ook dit schooljaar
weer examentrainingen aan. Examenkandidaten hebben dan de keuze om zich specifieker in
bepaalde vakken / examens te verdiepen. Deze trainingen vinden plaats onder schooltijd op
de volgende data:




Maandag 15 t/m donderdag 18 april
Maandag 6 en dinsdag 7 mei

De trainingen zullen worden aangeboden door onze docenten. Dit kan als gevolg hebben dat
er op deze dagen bepaalde lessen worden verplaatst en/of komen te vervallen. We proberen
dit uiteraard zo veel mogelijk te voorkomen.

'De milieuraad'
Begin februari zijn er twee leerlingen (2M en 3M) in gesprek gegaan met het management.
Deze leerlingen willen zich actief inzetten om aandacht te vragen voor onderwerpen als
duurzaamheid, milieu en klimaat. Zij hebben voorgesteld om een raad op te stellen die zich
binnen school bezighoudt met vraagstukken rond deze onderwerpen. Een passende naam
moet nog worden vastgesteld, maar het zou zoiets kunnen worden als 'de milieuraad'.
Deze raad kan zich bijvoorbeeld buigen over:
 nieuwbouwplannen van de school;
 verduurzaming van schoolprojecten;
 afval / recycling op school;
 organiseren van een klimaatdag;
 et cetera.
Hierbij willen we een oproep doen aan leerlingen, ouders en docenten om zich aan te
melden voor deze raad, wanneer zij, net als de twee initiatiefnemers, actief over
bovenstaande onderwerpen willen meedenken. Uiteraard zou het fantastisch zijn als we
mensen kunnen vinden die al een netwerk in deze sector hebben binnen Zwolle.
Aanmelden kan door een e-mail te sturen aan mw. Van Rij (m.vanrij@ooz.nl).
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Uitnodiging
21 maart 2019, 19.30 uur: Thema-avond voor ouders/verzorgers
“Jongeren en de digitale wereld: kansen en risico’s van gamen”
Op 21 maart aanstaande nodigt de ouderraad u graag uit voor de jaarlijkse
thema-avond. Dit jaar hebben we gekozen voor een actueel thema: “Jongeren en de digitale
wereld: kansen en risico’s van gamen”.
We hebben hiervoor Helprich ten Heuw, MEd, Lector en HBO Expertcoach Mediaopvoeding
van Hogeschool Windesheim uitgenodigd. Hij werkt in zijn voorlichtingen samen met
ervaringsdeskundige Rixt Koen, moeder van drie zoons
In de afgelopen jaren heeft Helprich op tientallen scholen interactieve lezingen gegeven voor
ouders, docenten, en leerlingen. In zijn lezing staan de bovengenoemde onderwerpen
centraal. Ook zullen we stilstaan bij de overeenkomsten en verschillen tussen jongens en
meisjes. Zelf zegt Helprich hierover: “Mijn theorie leg ik uit aan de hand van
praktijkvoorbeelden. Tijdens mijn lezing krijgen ouders praktische handvatten om hun kind
effectief en efficiënt te begeleiden.”
De avond ziet er als volgt uit:
 Inloop aula vanaf 19.10 uur
 Aanvang lezing: 19.30 uur
 Afronding: 21.00 uur
We kijken uit naar uw komst!
De ouderraad
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Agenda t/m 21 juni
Maandag 4 t/m
vrijdag 15 maart
Vrijdag 8 maart
Zondag 10 t/m
vrijdag 15 maart
Donderdag 14 maart
Vrijdag 15 maart
Woensdag 20 maart
Donderdag 21 t/m
woensdag 27 maart
Donderdag 21 maart
Dinsdag 26 maart
Vrijdag 29 maart
Maandag 1 april
Woensdag 3 april

Donderdag 4 april
Vrijdag 5 april
Dinsdag 9 april
Woensdag 10 april
Donderdag 11 april

Donderdag 11 t/m
zaterdag 13 april
Vrijdag 12 april
Maandag 15 t/m
donderdag 18 april
Maandag 15 april
Dinsdag 16 april

Tweede afname rekentoets
Capellen Nieuws nr. 6
PWS Zweden in Nederland
Beroepenavond 4H en 4A, Meandercollege
Deadline inschrijven inhaal- en herkansingstoetsen, toetsweek 2
Facultatief 4M, 4H, 5H, 4A, 5A, 6A
Toetsweek blok 3
Thema-avond ouderraad, 19.30 uur
Little Victorians, 1AT1, 1AT2, aanvang 17.00 uur
Little Victorians 1AHT2, 1MT1, aanvang19.30 uur
World War 1 Poets, klas 4H-IB, 19.00 uur
Inhalen en herkansen blok 2, 8.30 uur
Oefenexamen HAVO, 8.30-12.30 uur, L0.50
Oefenexamen MAVO, 13.00- 16.00 uur, L0.50
Studiemiddag docenten
Leerlingen vrij vanaf 12.35 uur, behalve 4MAVO
Informatieavond examenkandidaten HAVO, 19.00 uur
Informatieavond examenkandidaten MAVO, 19.30 uur
Deadline inhaal en herkansen 4M, 5H, 6A
Oefenexamen VWO, 8.30 – 12.30 uur, L0.50
SSZ Unihockey toernooi
World War 1 Poets, klas 4A-IB
Inhalen en herkansen blok 3, 4M, 5H, 6A, 8.30 uur
MR-vergadering, 19.30 uur
Musicals theaterstroom en muziekstroom, klas 2 en 3
Musicals theaterstroom en muziekstroom, klas 2 en 3
Little Victorians 1AHT1, 19.00 uur
Laatste lesdag examenkandidaten
MEP Overijssel
Schoolhockeycompetitie
Afsluitingsfeest examenkandidaten, vanaf 10.30 uur
Examentraining deel 1
Celebrations brugklas TTO
Musicals theaterstroom en muziekstroom, klas 2 en 3
Celebrations brugklas TTO
Musicals theaterstroom en muziekstroom, klas 2 en 3
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Donderdag 18 april

Vrijdag 19 april
Maandag 22 april t/m
vrijdag 3 mei
Maandag 6 mei
Dinsdag 7 mei
Donderdag 9 t/m
woensdag 22 mei
Woensdag 15 mei
Donderdag 16 mei

Vrijdag 17 mei
Zaterdag 18 mei
Maandag 20 t/m
woensdag 22 mei
Dinsdag 21 t/m
donderdag 23 mei
Woensdag 22 mei
Maandag 27 mei t/m
vrijdag 7 juni
Maandag 27 mei
Dinsdag 28 mei
Donderdag 30 mei
Vrijdag 31 mei
Maandag 3 t/m
vrijdag 7 juni
Dinsdag 4 juni
Maandag 10 juni
Dinsdag 11 juni
Woensdag 12 juni
Donderdag 13 juni
Vrijdag 14 juni
Maandag 17 t/m
donderdag 20 juni
Donderdag 20 juni
Vrijdag 21 juni

Publicatie Capellen Nieuws nr. 7
Examenkandidaten tekenen voor examencijfers MAVO,
12.00-13.00 uur
Examenkandidaten tekenen voor examencijfers HAVO,
13.00-14.00 uur
Examenkandidaten tekenen voor examencijfers VWO,
14.00-15.00 uur
Goede Vrijdag, leerlingen vrij, docenten studiedag
Meivakantie
Examentraining deel 2
Examentraining deel 2
Centraal Eindexamen 2019 tijdvak 1
MR vergadering
IB Exams, 6A, 9.00 – 11.00 uur, paper A
IB Exams 5H, 9.00 – 10.30 uur, paper A
Athenespelen 2019
Ouderraadvergadering
Athenespelen 2019
IB Exams, 6A, 10.00 – 12.00 uur, paper B
IB Exams 5H, 10.00 – 11.30 uur, paper B
Reis Newcastle, 1AHT2, 1AT1
Reis Newcastle, 1AHT1, 1AT2
SSZ Voetbaltoernooi
Derde afname rekentoets
Bezoek Deltion door brugklas, Muziek- en Theaterstromen
Excursie Burgers Zoo, klas 2
Hemelvaartsdag
Leerlingen vrijdag
Excursie York, 1MT
Festival Woest, klas 2
Tweede Pinksterdag
Voorstelling Kunst Drama 4A, 4H
Examen uitslag tijdvak 1
Geslaagden op school, aula, 11.00 – 12.00 uur
Aanmelden tweede tijdvak, 12.00 – 13.00 uur
Publicatie Capellen Nieuws nr. 8
Deadline inschrijven inhaal en herkansen toetsweek 3
Eindexamen 2019 tijdvak 2
SSZ-toernooi
Atletiekdag klas 3
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