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IB-diploma uitreiking
Feestjes moeten gevierd worden. Fijn dat het vrijdag 5 november weer kon.
We mogen terugkijken op een heel gezellig tto-avondje waarbij het vooral
voor de deelnemende oud-leerlingen fantastisch was om elkaar weer eens
te zien na zo’n lange tijd.
Twee keer een gevulde zaal met in beide shifts ongeveer 60 oudleerlingen. Echt dubbel feest vanwege het 100% slagingspercentage en de
gemaakte inhaalslag voor een jaar geleden toen vanwege de lock-down
het feest niet door kon gaan.
De prachtige speeches van Jos de Boer en Marle van Keulen droegen in
hoge mate bij aan de goede sfeer en inspireerden veel oud-leerlingen om
spontaan de microfoon te grijpen en het woord te richten tot
medeleerlingen, ouders en oud-docenten.
Speciale dank was er voor Tamar de Weerd voor het voordragen van het
gedicht ‘The joy of English pronunciation’ en natuurlijk voor onze ’huisdoedelzakspeler’ Joep Koppenrade die ondanks zijn leeftijd van 78 jaar
van geen ophouden weet.

Back next year!
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Mountainbiken op de Capellen Campus
Op 5 oktober stonden er gloednieuwe Orbea
mountainbikes te wachten op hun eerste rit. Niet alleen
de mountainbikes waren er klaar voor, ook de mavo 4
leerlingen stonden te popelen.
Sportoriëntatie, mountainbike skills opdoen en
cardiotraining waren de doelen voor de vier komende
lessen. De Capellen Campus is met een schoolplein, het
crossbaantje aan de Middelweg en het MTB-parcours in
het Westerveldsebos een meer dan prima uitvalsbasis.

'Is het nu al tijd?', 'Wat was dit gaaf!', 'Ik heb nu al zin in volgende week!'
Dank aan de ouderraad
De ouderraad heeft elk jaar de mogelijkheid om een x-bedrag te
besteden aan projecten die de school als geheel ten goede komen. Na
een pitch door collega's van de sectie lichamelijke opvoeding (lo) viel
begin 2020 de keuze op het MTB-project. De sectie lo kreeg groen licht
voor de aanschaf van 16 mountainbikes. Na gedegen onderzoek zijn
we uitgekomen bij fietsenwinkel "De Mechanieker". Zij hebben ons van
fantastische MTB's voorzien.
De bedoeling is dat we de mountainbikelessen schoolbreed in gaan
zetten. Op het moment van schrijven zijn er al één of meerdere lessen
gegeven aan klas 3 (S&L), 4 mavo en 5 havo.

Vakdocenten lo op bijscholing
Omdat het geven van MTB-lessen voor veel
docenten lo nieuw was, hebben zij inmiddels
allemaal een uitgebreide cursus gevolgd die hen
hierin bekwaam maakt. Veiligheid, instructie
geven, techniek en onderhoud waren de pijlers
van deze bijeenkomst.
Op naar veel mooie ervaringen.
Sportieve groet,
Sectie lichamelijke opvoeding

Organisatie
Richtlijnen doorstroom- & opstroomnormen 2021-2022
De richtlijnen doorstroom- & opstroomnormen voor dit schooljaar zijn aangepast en
goedgekeurd door de medezeggenschapsraad. Klik HIER om dit document te bekijken.
Fietsen parkeren
We merken de laatste tijd dat de fietsen veelal buiten de aangegeven vakken worden
geparkeerd. Om er voor te zorgen dat iedereen zijn/haar fiets goed kwijt kan, is het van
belang dat leerlingen hun fiets op de juiste plek neerzetten.
COVID
Wij verstrekken voor al onze leerlingen zelftesten. Leerlingen kunnen deze ophalen bij het
leerlingloket. Wij adviseren om twee keer per week een zelftest te doen.
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Bij een positieve zelftest willen wij u vragen om contact op te nemen met het leerlingloket om
uw kind af te melden en vervolgens een testafspraak te maken bij de GGD.
Voor overige zaken rondom COVID verwijzen wij u naar onze website. Klik HIER voor het
corona-protocol.
Het is de bedoeling dat leerlingen na afloop van het laatste lesuur naar huis gaan.
Nieuwe ziekmeldprocedure
Onlangs hebben wij de ziekmeldprocedure aangepast waardoor het voor ouders
gemakkelijker is geworden om kinderen af te melden.
Afmelden kan vanaf nu op vier manieren:
- Met de Somtoday Ouder app (Dit is de nieuwste en de gebruiksvriendelijkste manier.)
- Met een computer of laptop via de website van Somtoday
- Mail sturen naar het leerlingloket via leerlingloket@capellen.nl
- Telefonisch contact met school via 038-4262910.
Meer informatie over o.a. het ziekmelden via de Somtoday Ouder app kunt u vinden door
HIER te klikken.
Medische klachten
In ons leerlingvolgsysteem (Somtoday) maken wij meldingen van bijzondere situaties
rondom leerlingen. Ook medische klachten bij leerlingen worden in Somtoday verwerkt en
bijgehouden door mentoren en docenten.
Toch willen wij u vragen om in het geval van medische klachten waarvan uw kind hinder
ondervindt gedurende de lesdag melding te maken bij de mentor en LO-docent.
Kerstgala
Helaas gaat het Kerstgala ook dit jaar niet door.
Wel gaan wij op donderdag 23 december ontbijten of lunchen met alle klassen of
mentorgroepen.
Hiervoor krijgen alle leerlingen een bericht met daarin de tijden, lokaal en informatie.
Vrijdag 24 december
Start kerstvakantie voor leerlingen. Op deze dag worden er geen lessen gegeven.

Tweede doeweek
Tijdens de tweede doeweek zijn veel klassen aan de slag gegaan met thema’s rondom
sociale veiligheid. We hebben hen geïnformeerd en laten nadenken over verschillende
thema’s.
De brugklas heeft de tweede bijeenkomst gehad van klassendeal. Hierbij ging het om
kwaliteiten benoemen van jezelf, elkaar en over samenwerken.
De tweede klassen kregen voorlichting van We love society over online privacy. Leerlingen
hebben nagedacht over verschillende sociale media, wie je toelaat en wat andere mensen
van jou kunnen zien. Ze dachten daardoor ook na over wat je wel en niet zou moeten
posten.
De derde klassen kregen voorlichting over cyberpesten en het gebruiken van foto’s. Ze
dachten na over de gevolgen van negatieve posts, het verschil tussen de bedoeling van de
zender, hoe de ontvanger een bericht interpreteert en over sexting.
De vierde klassen kregen voorlichting vanuit het COC over diversiteit. Ervaringen werden
gedeeld, er was ruimte voor vragen en ze wisselden van gedachten. Leerlingen hebben
daarna een creatieve opdracht gedaan om zelf na te denken over hun visie op diversiteit.
We kregen terug van mentoren en leerlingen dat het mooie en waardevolle bijeenkomsten
zijn geweest.
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Pas dispensatie mondkapjesplicht
Een aantal van onze leerlingen kan om specifieke medische redenen geen mondkapje
dragen.
Om te voorkomen dat deze leerlingen in discussie moeten met ons team, willen we deze
leerlingen graag een pasje geven.
Heeft uw kind reeds dispensatie gekregen van de mondkapjesplicht, zou u dan een mail
willen sturen naar de leerlingcoördinator? Wij zorgen dan voor een pasje.
Leerlingcoördinator onderbouw:
Thomas Bouter t.bouter@ooz.nl
Chris Nieuwenhuis c.nieuwenhuis@ooz.nl
Leerlingcoördinator bovenbouw
Eva van Aarle e.vanaarle@ooz.nl

Het goede doel van schooljaar 2021-2022
Zet een Stap tegen kanker
Wat is ‘Zet een stap tegen kanker’?
Zet een stap tegen kanker is een 24-uursestafette in wandelvorm ten
bate van stichtingen in Zwolle die gerelateerd zijn aan kanker. Momenteel is er nog contact
met een aantal stichtingen. Wij houden u via het Capellen Nieuws hiervan op de hoogte. De
start is op zaterdagmiddag 21 mei om 14.00 uur en de loop eindigt op zondagmiddag 22 mei
om 14.00 uur. Er is een klein parcours afgezet waar gewandeld wordt, de locatie volgt
later. 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.
Wij gaan als Van der Capellen sg zeker meedoen. Het is een evenement voor leerlingen,
ouders en personeel. Om een goed schema te kunnen maken, hebben wij 15 mensen per
team nodig. U kunt zich dan ook opgeven om hieraan mee te doen. Inschrijfgeld: €10,- per
persoon. Dit bedrag gaat naar de goede doelen.
Kraskaartenactie
De leerlingen van klas 1 krijgen een kraskaart mee naar huis. Op deze kaart staan
voetstappen met een bedrag eronder. Het is de bedoeling dat uw kind aan familie en
vrienden vraagt om ons Team Capellen hierdoor te sponsoren. Er wordt een vakje open
gekrast en het bedrag eronder wordt dan contant betaald aan uw kind. Het laagste bedrag is
€0.50 en het hoogste bedrag is €3.00. Natuurlijk mogen er meerdere vakjes open gekrast
worden.
Zijn alle vakjes open, dan is er €50.00 opgehaald.
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? In het volgende Capellen Nieuws staat een
aanmeldlink.
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Agenda t/m 3 februari
Donderdag 16 december
Maandag 20 december

Publicatie Capellen Nieuws nr. 3
Eindvoorstelling Kunst Drama, klas 5A en 6A
Brugklassen krijgen kraskaarten mee, inzameling geld goede doel
Donderdag 23 december
Kerstontbijt of lunch alle klassen
Vrijdag 24 december
School gesloten
Maandag 27 december t/m Kerstvakantie
vrijdag 7 januari
Maandag 17 t/m
Toetsweek 2 (niet voor de brugklas)
vrijdag 21 januari
Maandag 24 januari
Herkansen toetsweek 1, klas 4, 5, 6
Vrijdag 28 januari
Publicatie Capellen Nieuws nr. 4
Zaterdag 29 januari
Open Huis, 9.30 – 13.30 uur
Dinsdag 1 februari
Presentaties profielwerkstukken
Woensdag 2 februari
Openlesmiddag voor groep 7 en 8, 14.30 – 16.00 uur
Donderdag 3 februari
Inhaaltoetsen toetsweek 2, klas 2, 3
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