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Onze voorlichting zit erop. De avond werd voor het eerst
gepresenteerd door onze eigen talenten; de leerlingen
hebben dit jaar een groot deel van de invulling voor hun
rekening genomen en daar zijn we trots op.
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Thirza, Lynn en alle andere
leerlingen van Van der
Capellen, onderwijsroute
Mens& en onderwijsroute 1014 zijn blij met het nieuwe
Campus schoolshirt. Het shirt
werd bekostigd door de
ouderraad, die we bij dezen
hartelijk bedanken!

1

5

Klimaatraad
Het afgelopen half jaar heeft de Klimaatraad van de Capellen Campus niet stilgezeten.
Wellicht heeft u het één en ander vernomen via de socialmediakanalen, maar hierbij een
samenvatting:
▪ In de meeste wc's hangen nu lijsten met een poster waar een weetje + tip op staat
om bewustwording te creëren. Daarnaast
heeft leerling Max van Geldere een logo
voor de Klimaatraad ontworpen.

▪

▪

In de personeelskamer wordt koffie
geschonken in een papieren bekertje,
die vaak na één keer gebruiken wordt
weggegooid. De Klimaatraad zag hier
graag een gedragsverandering
plaatsvinden en daarom kwamen we
met onze eigen mok! Al het personeel
kon een eigen mok laten bestellen met
hun naam en/of zelfbedachte tekst erop.
29 mensen hebben hier gebruik van
gemaakt. De gemaakte winst gaat in de kas van de Klimaatraad.
Er is op dierendag een vleesvrije vrijdag georganiseerd. De opbrengst van deze actie
is naar de Dierenambulance Zwolle gegaan.
Zij waren hier zeer blij mee en kwamen de
cheque persoonlijk ophalen op school.
▪ In blok 3 of 4 wordt er door de leerlingen
van het vak dienstverlening en producten
(D&P) een week opgezet die in het teken
staat van een duurzamere wereld. Groepjes
krijgen elk een taak, bijvoorbeeld het
opzetten van een klein kleding/kringloopwinkeltje in de school, een video
maken over het klimaat die kan worden
afgespeeld in de hal, een gezonde kantine
die week, gastlessen regelen en organiseren, etc.

Kortom, ten opzichte van vorig jaar is er al heel wat werk verzet! De Klimaatraad is tot nu toe
een stuk of vijf keer bij elkaar gekomen om te brainstormen over ideeën en dingen die we
kunnen gaan uitvoeren. Mocht u ook een idee hebben, laat het dan vooral weten
(m.vandebeek@ooz.nl) en dan bespreken we dit in een vergadering.

2

Samenloop voor Hoop op 16 en 17 mei 2020
Totale opbrengst momenteel: €8442,35
Wat is de Samenloop voor Hoop
De Samenloop voor Hoop is een 24uursestafette 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.
De actiecommissie is momenteel druk bezig met de komende acties:
Donderdag 6 februari
Benefietconcert door het schoolorkest en andere acts
Woensdag 5 maart
Tostiverkoop
Benefietconcert door het Van der Capellen schoolorkest
Op donderdag 6 februari wordt er om 20.00 uur een benefietconcert in de kantine van de
school georganiseerd. Het orkest zal hier de nummers spelen die het ook op festival Hoge
Noot gaat spelen. Ook zijn er drie theateroptredens van onze eigen leerlingen. Het belooft
een mooie avond te worden, waar onze leerlingen hun talent laten zien. De entree is €10,-.
Hiervoor krijgt u twee consumptiebonnen en er staat een nootje op tafel.
Kraskaartenactie
De kraskaartenactie heeft tot nu toe al een prachtige €5206,- opgebracht. Helaas is de helft
van de kaarten nog niet ingeleverd. Onze vraag aan u is daarom uw zoon/dochter hier eens
naar te vragen. Ook kaarten zonder geld willen we graag ingeleverd hebben: die kan dan
door iemand anders weer gebruikt worden. Is de kaart kwijt? Ook dan willen wij dat graag
weten, zodat de administratie hiervan aan het eind van de actie kloppend is.
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 volgende aanmeldingslink:
https://forms.gle/WXaPV2vqJuVJeu9QA
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Agenda t/m 17 mei
Vrijdag 31 januari

Zondag 2 t/m
vrijdag 7 februari
Maandag 3 t/m
vrijdag 7 februari
Dinsdag 4 februari
Donderdag 6 februari

Vrijdag 7 februari
Maandag 10 februari
Dinsdag 11 februari
Woensdag 12 februari

Donderdag 13 februari

Vrijdag 14 februari

Maandag 17 t/m
vrijdag 21 februari
Dinsdag 25 februari
Woensdag 26 februari
Maandag 2 maart
Dinsdag 3 maart
Donderdag 5 maart
Vrijdag 6 maart
Maandag 9 t/m
vrijdag 13 maart
Maandag 9 t/m
vrijdag 13 maart
Maandag 9 maart
Donderdag 12 maart
Maandag 16 t/m
vrijdag 20 maart

Publicatie Capellen Nieuws nr. 5
Driehoeksgesprekken en mentorgesprekken,
leerlingbespreking
Uitwisseling 3M, Auxerre, thuis

Uitwisseling 3AT1 naar Kranj
Groepsgesprekken literatuur 6A, 8.30 – 13.30 uur
Studiedag personeel, leerlingen vrij
Benefietconcert Van der Capellen schoolorkest voor
Samenloop voor Hoop, aanvang 20.00 uur, entree €10,Jaarvergadering Ouderraad, aanvang 19.00 uur
Groepsgesprekken literatuur 6A, 8.30 – 13.30 uur
Profielkeuzeavond 3A(T), aanvang 19.30 uur
PWS Presentatiemiddag/-avond 5H
Openlesmiddag talentstromen, groep 8
Eindexamenconcert Kunst Muziek 5H,
Theater De Stoomfabriek Dalfsen
Junior Speaking Contest, 1TTO, 2TTO
Blacklightvollebal toernooi, bovenbouw en personeel,
aanvang 19.00 uur
CKV workshop 4A1, 8.30 – 10.00 uur
CKV workshop 4A2, 10.20 – 11.50 uur
CKV workshop 4A3, 12.20 – 13.50 uur
Voorjaarsvakantie
Little Victorians, 1MT1, 1AHT1, aanvang 17.00 uur
Little Victorians, 1AT1, 1AT2, aanvang 19.30 uur
Beroepenavond 4H, 4A, aanvang 19.00 uur
Celebrations klas 1TTO
Celebrations klas 1TTO
Tostiverkoop, actie Samenloop voor Hoop
Publicatie Capellen Nieuws nr. 6
Keuzewerktijdweek; vanaf 12.35 uur geen regulier
onderwijs
Uitwisseling Noorwegen 3AT, thuis
Deadline inschrijven inhaal- en herkansingstoetsen
Informatieavond overstap van 2 mavo naar 2 kader,
aanvang 19.30 uur
Toetsweek blok 3, alle klassen
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Maandag 23 maart
Dinsdag 24 maart
Woensdag 25 maart

Dinsdag 31 maart
Woensdag 1 april
Donderdag 2 april
Vrijdag 3 april
Maandag 6 t/m
woensdag 8 april
Maandag 6 april
Dinsdag 7 t/m
donderdag 9
Dinsdag 7 april
Woensdag 8 april
Donderdag 9 april
Vrijdag 10 april
Maandag 13 april
Dinsdag 14 t/m
donderdag 16 april
Dinsdag 14 april
Woensdag 15 t/m
woensdag 22 april
Woensdag 15 april
Donderdag 16 april
Vrijdag 17 april
Maandag 20 april
Dinsdag 21 april
Woensdag 22 april

Donderdag 23 april t/m
dinsdag 5 mei
Woensdag 6 mei
Donderdag 7 t/m
woensdag 20 mei
Donderdag 14 mei
Vrijdag 15 mei
Zaterdag 16 t/m
zondag 17

Repetitiedag Kunstvak drama klas 4H en 4A
Inhalen en herkansen blok 2, vanaf 10.20 uur
Voorbereiden bezoek Brussel, 3AT, 3HT
Bezoek Brussel, 3AT, 3HT
Repetitiemiddag Kunstvak drama klas 4,
(Meander College)
Deadline inschijven inhaal- en herkansingstoetsen
blok 3, 4M, 5H, 6A
Oefenexamens 5H, 8.30-12.30 uur
Oefenexamens 4M, 13.00-16.00 uur
Oefenexamens 6A, 8.30-12.30 uur
Inhaal en herkansen blok 3, 4M, 5H, 6A,
vanaf 10.20 uur
Reis Newcastle, 1AHT, 1AT
Tourism Project, 2MT, 13.00-16.00 uur
Reis York, 1MT
Tourism Project, 2MT, 13.00-16.00 uur
Tourism Project, 2MT, 13.00-16.00 uur
College Carrousel RUG, 4A
Laatste lesdag examenkandidaten
Verwerkingsdag Newcastle, 1AHT, 1AT
Goede Vrijdag, leerlingen vrije dag
Tweede Paasdag, vrije dag
Beroepsoriënterende stage 4H
Afsluitingsfeest examenkandidaten
Examentraining
Musical klas 3, theaterstroom, muziekstroom
Musical klas 3, theaterstroom, muziekstroom
Publicatie Capellen Nieuws nr. 7
Musical klas 3, theaterstroom, muziekstroom
Musical klas 3, theaterstroom, muziekstroom
SE-lijsten tekenen 4M, 12.00 uur
SE-lijsten tekenen 5H, 13.00 uur
SE-lijsten tekenen 6A, 14.00 uur
Meivakantie
Burgers Zoo, klas 2
Centraal Examen 2020
Athenespelen 2020
IB-exams
IB-exams
Samenloop voor Hoop Zwolle, 14.00-14.00 uur
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