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LmunA 2019
In het weekend van 4, 5 en 6 oktober is Van der Capellen
naar Arnhem afgereisd met een delegatie van 15
leerlingen om mee te doen aan LmunA 2019: 'Protecting
Our Peace, Securing our Safety'. Leerlingen
vertegenwoordigden Noorwegen, Jordanië, Equatoriaal
Guinea en Uruguay. We zijn ontzettend trots op onze
actieve en betrokken leerlingen. Er is veel gespeecht,
samengewerkt en er werden kritische vragen gesteld
tijdens het debat. Met een ‘best delegate-award’, vier
‘honourable mentions’ en alle first timers die gespeecht
hebben, zijn wij diep onder de indruk.
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Capellen Campus geopend

Op 5 november is door Arie
de Wit (college van bestuur
OOZ), samen met
directeur Tom Versteeg, het
Capellen Campus logo
onthuld. Hiermee werd
officieel de Campus
geopend die in 2017 is
ontstaan toen het Michael
College (nu Onderwijsroute
mens&) en Onderwijsroute
10-14 op de locatie aan de
Lassuslaan 230 van start
gingen. De Campus is
sindsdien verder ontwikkeld en is inmiddels klaar om de volgende stap te zetten.
Dit gegeven werd gevierd door personeel en leerlingen van de Capellen Campus en ons college
van bestuur. Met het Capellen Campus-logo op de gevel en de banieren van de Capellen
scholengemeenschap, Onderwijsroute 10-14 en Onderwijsroute mens& is nu voor alle
Zwollenaren zichtbaar dat de leerlingen op de Capellen Campus kunnen kiezen uit onderwijs dat
het beste bij hen past.
Zie ook: Swollenaer - Capellen Campus geopend

2 mavo(t) naar Deltion
Op 26 november neemt klas 2 mavo(t) deel aan Deltion discover. Dit is een middag waarop
leerlingen kennismaken met de wereld van beroepen en opleidingen op het Deltion.
Leerlingen zijn dus niet vrij, zoals onlangs door het verplaatsen van de leerlingbesprekingen
is gebeurd. Zij worden van 14.15-16.30 uur op het Deltion verwacht.

Werkweek Tsjechië
In de week voor de
herfstvakantie zijn
3A1, 3H1, 3H2 en
3HT2 naar Tsjechië
geweest.
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Het was een hele fijne week met veel hiken (soms een paar kilometer extra, omdat wij
verkeerd waren gelopen), klimmen, abseilen, op een step afdalen in het bos, een bezoek
aan Theresienstadt en een middagje Praag.

Oudermiddag/-avond
Inschrijven voor de oudermiddag/-avond kan van donderdag 14 tot en met zondag 24
november. U krijgt hierover een mail met aanvullende informatie over de dagdelen en tijden.
Aanmelden kan alleen via uw ouderaccount van ons administratieprogramma Somtoday met
een gewone computer/laptop (niet via de app). Let erop dat u aangeeft welke dag u 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
voorkeuren voor vroeg of laat op de middag/avond. Op dinsdag 26 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

Captalent XXL
Op 1 november hebben onze Captalent
XXL-leerlingen een theatrale bijdrage
mogen leveren op het symposium

'Signatuur in de zorg’. Het was een
inspirerende middag met mooie liedjes,
bevlogen sprekers en het stralende
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middelpunt: Hessiëlle Kerkhoff, schrijfster van het bijbehorende boek. Tijdens de
boeklancering, waarbij er op een rode knop gedrukt mocht worden, waren het onze
leerlingen die voor het vuurwerk in de zaal zorgden. Zij ontpopten de partypoppers. De tekst
'XXL zorgt' is geschreven door Hilde Tuijt, naar aanleiding van de persoonlijke verhalen en
de zorg.

Samenloop voor Hoop op 16 en 17 mei 2020
Wat is de Samenloop voor Hoop
De Samenloop voor Hoop is een 24-uursestafette in
wandelvorm ten bate van het KWF. De start is op
zaterdagmiddag 16 mei om 14.00 uur en de loop eindigt op
zondagmiddag 17 mei om 14.00 uur. In het Zwolse Park de
Wezenlanden is een klein parcours afgezet waar gewandeld
wordt. Ieder team moet gedurende de loop minimaal één persoon op het parcours hebben.
De estafette is laagdrempelig, iedereen kan eraan meedoen. Het gaat niet om de afstand,
maar om 24 uur stilstaan (wandelen) bij onze medemens die het moeilijk heeft.

Hamburgeractie een succes!
Wij willen iedereen bedanken die de hamburgeractie heeft
gesteund.
Wij hebben €294,- opgehaald voor de Samenloop voor
Hoop.

Wilt u ook meedoen aan dit prachtige festijn? Geef u dan op via deze link:
https://forms.gle/WXaPV2vqJuVJeu9QA
De actiecommissie is momenteel druk bezig met de komende acties:
Maandag 2 december
Dinsdag 10 december
Maandag 9 december t/m
Vrijdag 10 januari
Maandag 6 t/m
vrijdag 10 januari

Bonbonverkoop tijdens tienminutengesprekken, 1 zakje €2,Bonbonverkoop tijdens tienminutengesprekken, 1 zakje €2,Kraskaartenactie
Legeflessenactie

Bonbonverkoop
Tijdens de tienminutengesprekken worden er bonbons verkocht tegenover de receptie. Een
zakje met heerlijke bonbons kost €2,-. Neemt u een portemonnee mee, dan kunt u naar huis
gaan met iets lekkers voor bij de koffie.
Kraskaartenactie
Op deze kaart staan 25 krasvakjes met eronder een bedrag tussen de €0.50 en €3,-.
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De leerlingen krijgen allemaal 1 kaart mee om op deze manier geld in te zamelen. Ze vragen
iemand om een vakje open te krassen en het bedrag eronder wordt dan gegeven als
sponsorgeld. Een volle kaart is €50,- waard. De kaarten worden in de week van 9 december
uitgedeeld en het sponsorgeld (met kaart) moet in de week van 6 januari weer worden
ingeleverd.
Legeflessenactie
In de eerste week van januari (maandag 6 t/m vrijdag 10) kunnen leerlingen lege flessen
inleveren. Er wordt per klas bijgehouden hoeveel flessen er zijn ingeleverd. Hier is dan ook
een klassenprijs mee te verdienen. Inlevertijden op het podium van de kantine: tussen 8.00
en 8.30 uur en in de kleine pauze.
Wilt u hieraan bijdragen, bewaar dan alstublieft uw lege flessen of lever de flessenbon bij ons
in.
Onze school vindt dat we ‘samen’ mooie dingen kunnen bereiken.
Dit evenement willen we dan ook samen met personeel, ouders en
leerlingen gestalte geven. Bent u als ouder (of als leerling) ook
enthousiast geworden, klik dan op de eerder vermelde
aanmeldingslink!
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Agenda t/m 31 januari
Vrijdag 8 november

Maandag 11 november
Dinsdag 12 november
Donderdag 14 november

Vrijdag 15 november

Zaterdag 17 t/m
vrijdag 22 november
Maandag 18 november
Dinsdag 19 november
Vrijdag 22 november
Maandag 25 t/m
donderdag 28 november
Dinsdag 26 november
Woensdag 27 november
Donderdag 28 november
Maandag 2 december
Woensdag 4 december
Donderdag 5 december
Vrijdag 6 december
Dinsdag 10 december
Woensdag 11 december

Dinsdag 17 december
Donderdag 19 december
Vrijdag 20 december
Maandag 23 december t/m
vrijdag 3 januari 2020

Open dag Hogeschool Windesheim
Capellen Nieuws nr. 3
Taaldorp Frans 3H(T), 3A(T)
Wiskunde B-dag Alympiade 5A
Samen aan Zet 6A, deel 2
Introductie loopbaanbegeleiding voorlichting 3H(T),
aanvang 19.30 uur
Dag van de Franse taal, 2A(T), 2H(T)
Voorlichting nieuwe vakken 3H(T)
Inschrijven oudermiddag/avond mogelijk
Oud-leerlingenmarkt 4M, 10ME, 4H en 4A, 14.00 - 15.30 uur
Junior Certificates 4AT en 4HT, aanvang 17.00 uur
Uitreiking IB-certificates, aanvang 19.30 uur
Project Zweden 5A in Zweden
Start voorlichting LOB, 3A(T)
Voorlichtingsavond Tweetalig Onderwijs voor ouders en
leerlingen groep 8, aanvang 19.00 uur
CKV-activiteit Fundatie 4H
Leerlingbespreking, geen regulier onderwijs vanaf 13.00 uur
Deltion Discover, 2M(T)
Samen aan Zet 5H, 6A deel 3
Voorlichting Algemeen voor ouders en leerlingen
groep 8, aanvang 19.00 uur
Tienminutengesprekken, vanaf 16.00 uur
Vanaf 13.50 uur geen regulier onderwijs
Sinterklaasfeest vanaf 11.50 uur
Vanaf 13.50 uur geen regulier onderwijs
Bezoek WPP-tentoonstelling, 4A
Bezoek Windesheim 4H
Tienminutengesprekken, vanaf 16.00 uur
Regionale HBO-voorlichting, 4H, Greydanus, 18.30 uur
Klankbordgroep Tweetalig Onderwijs,
aanvang 19.30 uur
Monologen Kunstvak Drama 5H
Presentaties Profielwerkstuk 6A, 5H, 18.30 uur
Publicatie Capellen Nieuws nr. 4
Kerstgala, vanaf 19.30 uur
Leerlingen vrije dag
Kerstvakantie
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Dinsdag 7 januari
Vrijdag 10 t/m
vrijdag 17 januari
Zaterdag 11 januari
Maandag 13 t/m
vrijdag 17 januari
Maandag 20 januari
Woensdag 22 januari
Vrijdag 24 januari
Maandag 27 t/m
vrijdag 31 januari
Maandag 27 januari

Dinsdag 28 januari

Woensdag 29 januari
Donderdag 30 januari
Vrijdag 31 januari

Informatieavond skireis, aanvang 19.30 uur
Uitwisseling 3HT1 naar Bourg-en-Bresse
Open Huis 9.30-13.30 uur
Toetsweek blok 2
Inhalen en herkansen blok 1, vanaf 10.00 uur
Informatieavond examenperiode 4 mavo,
aanvang 19.30 uur
Kijk- en luistervaardigheid Frans
Geen regulier onderwijs vanaf 13.00 uur
Kijk- en luistervaardigheid Engels
Voorstelling “Klappen voor Bart”, brugklassen
Informatieavond 3H(T), LOB en profielkeuze,
aanvang 19.30 uur
Speeddatesessie leerlingbespreking
Kijk- en luistervaardigheid Duits
Voorlichting vakkeuze 3M(T), aanvang 19.30 uur
Speeddatesessie leerlingbespreking
Driehoeksgesprekken en mentorgesprekken
Driehoeksgesprekken en mentorgesprekken
Publicatie Capellen Nieuws nr. 5
Driehoeksgesprekken en mentorgesprekken
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