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Inloopuren Frans
Beste leerlingen Frans klas 2 t/m 6,
Vanaf 1 februari kunnen alle leerlingen gebruik maken van twee
inloopuren Frans.
Op dinsdag het 8e uur wordt dit verzorgd door mvr. Jalving en
op donderdag het 8e door mvr. Wiersma.
Waar: lokaal 026.
Je kunt dan vragen stellen of werken aan de voorbereiding van
een proefwerk of een mondeling.
A bientôt!
Madame Jalving et Madame Wiersma
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Makersfestival Zwolle: voor uitvinders en ontdekkers!
Robots in elkaar solderen, 3D-printen of glas snijden? Op zaterdag 19 maart is het eerste
Makersfestival in Zwolle! Hét festival voor uitvinders en ontdekkers van 8 tot 18 jaar. Voor
iedereen die iets (of niets!) heeft met techniek, slimme innovaties en grappige uitvindingen.
Kinderen kunnen er tussen 10 en 16 uur van alles 'maken’ en zien wat te maken heeft met
techniek én hightech innovaties.
Het Makersfestival Zwolle is op het voormalige Philips terrein in Zwolle. Hogeschool
Windesheim, Sterk Techniek Onderwijs en de Vrienden van Techniek organiseren dit festival
om kinderen en jongeren kennis te laten maken met techniek, omdat zij vinden dat techniek
magisch is én voor iedereen. Zelfs als kinderen misschien denken dat ze niet zo technisch
zijn. Het Makersfestival laat zien hoe divers technologie is en kan -wie weet- zelfs helpen bij
een profiel- of studiekeuze. Het Makersfestival is gratis. Wel fijn als je je even aanmeldt, dan
weten we dat je komt! Kijk voor meer informatie en aanmelden op
www.Makersfestivalzwolle.nl

Sociale Veiligheid
Afgelopen doeweek is er in het kader van sociale veiligheid weer veel gebeurd.
Voor de brugklassen heeft Mvr. ter Wierik de voorstelling ‘Klappen voor Bart’ georganiseerd.
De voorstelling gaat over (cyber)pesten. De leerlingen hebben stilgestaan bij het onderwerp
en nagedacht over de consequenties van pesten. In de mentorles is hier door middel van
een lesprogramma ook aandacht aan besteed.
In klas 2 hebben leerlingen voorlichting gehad over online verleiding. Leerlingen zijn meer
online dan ooit. Naast alle mogelijkheden die het biedt, geeft het ook veel verleidingen. Denk
aan online gamen, influencers, Instagram en fake news. Binnen de voorlichting ‘online
verleidingen’ gaan leerlingen dieper in op wat er achter deze verleidingen zit en kijken ze hoe
makkelijk zij worden beïnvloed. Na de voorlichting is de mentor nog verder gegaan met dit
thema.
In klas 3 hebben de leerlingen voorlichting gehad over stress. Wat is stress nu eigenlijk, wat
veroorzaakt stress en waarom hebben we het soms misschien ook wel nodig? Leerlingen
hebben nagedacht over wanneer zij stress ervaren, wat helpend is in die situatie en wat ze
kunnen doen om stress te verminderen.
In klas 4 zijn we aan de slag gegaan met thema kansenongelijkheid. Lokale politici hebben
het thema ingeleid en verteld over hoe kansenongelijkheid in de maatschappij zichtbaar is.
Leerlingen hadden daarna de keuze om met elkaar in debat te gaan rondom verschillende
stellingen, of ze konden kiezen om een beleidsplan te schrijven. Hierbij ging ze zelf
nadenken over kansenongelijkheid en konden ze een plan schrijven om dit tegen te gaan.
In klas 5 en 6 hebben de leerlingen gekeken naar de voorstelling ‘Hotspot’. De voorstelling
ging over het gebruik van drank en drugs, maar ook over hoe je hierin de groepsdruk kunt
ervaren en wat je daartegen kan doen. Voorafgaand aan de voorstelling hebben leerlingen
hier in klassenverband over gepraat. Aan het einde van de voorstelling gingen de acteurs in
gesprek met de leerlingen over de situaties die gespeeld werden.
Hopelijk hebben we leerlingen kunnen aanzetten tot nadenken over deze thema’s en hebben
we hen ook kunnen voorlichten over wat ze moeten doen wanneer ze te maken krijgen met
deze thema’s.
Met vriendelijke groet,
Ilone Wierenga
coördinator sociale veiligheid
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Zermelo Webapp
Als leerling kun je van de Zermelo WebApp een snelkoppeling maken op je telefoon, zodat je
niet altijd via je browser je rooster hoeft te bekijken.
1. Open een browser.
2. Typ het portal-adres van je school in: vandercapellen.zportal.nl
3. Voer je inlognaam en je wachtwoord in.
4. Zet een vinkje bij "Ingelogd blijven".
5. Klik op <Inloggen>.

6. Kies voor "WebApp”

7.Als je Google Chrome gebruikt kun je kiezen voor <Zermelo toevoegen aan
startscherm>.

Het kan voor komen dat stap 7 <Zermelo toevoegen aan startscherm> niet onderaan op
jouw (Android-)telefoon verschijnt. Dan moet je de volgende stappen doorlopen:
1. Klik rechtsboven op de streepjes en kies voor Instellingen;
2. Klik vervolgens op installeer en de webapp wordt geïnstalleerd.
Krijg je deze vraag niet en werk je in Safari?
Ga naar het menu van je browser, kies voor <Zet op beginscherm> en klik op <Voeg toe>.
1. Ga naar de knop Exporteren
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2. Kies voor de optie "Zet op beginscherm"

3. Kies voor "Voeg toe" om het icoontje op je beginscherm te zetten.

Hoe dit er precies uitziet, is afhankelijk van de versie van je besturingssysteem en de versie
van de browser.
Een tip
In de WebApp heb je in het menu Instellingen de mogelijkheid om de WebApp te verversen.
Als je niet hebt aangevinkt dat je ingelogd wilt blijven, dan word je uitgelogd nadat je op
verversen klikt.

Het streamen van lessen
Nu het aantal besmettingen afneemt en de regels rondom quarantaine zijn veranderd,
hebben we besloten in periode vier te stoppen met het streamen van lessen. De reden
hiervoor is dat het vaak best bewerkelijk blijkt om een les te streamen (een Team aanmaken,
inbellen, zorgen dat geluid en beeld werken) en “live” lessen natuurlijk niet gemaakt zijn om
alleen maar naar te kijken en luisteren. Kort gezegd: de opbrengst is te gering, en de
investering te groot. Gelukkig zijn de klassen inmiddels weer gevuld met leerlingen, en hoeft
er nog maar een enkeling in quarantaine. De leerling die in quarantaine zit en zich in staat
voelt om voor school aan het werk te zijn, kan met behulp van de planners doorwerken.
Mocht een leerling daarbij de hulp van een docent nodig hebben, dan is contact via een
berichtje in SOM zo gelegd!

4

Het goede doel van schooljaar 2021-2022

Zet een Stap tegen kanker
Zet een stap tegen kanker is een uniek 24uurs wandelevenement waarbij zoveel mogelijk geld
wordt ingezameld voor verbetering van de kwaliteit
van leven voor mensen met kanker en hun gezin. In
estafettevorm lopen de deelnemers 24 uur over het
parcours bij de voormalige IJsselcentrale Harculo in
Zwolle. Samen zetten we stappen tegen kanker!
Vooraf en tijdens het evenement proberen de
deelnemers zoveel mogelijk geld bijeen te brengen
voor Zwolse doelen die iets met kanker te maken
hebben: Nazorgcentrum IntermeZZo, Monicares
Foundation en Tobias Sybesma Foundation.
Minstens zo belangrijk is de verbinding en saamhorigheid
tijdens het evenement.
Jij kunt ook meedoen door samen met vrienden, collega’s
familie of kennissen te wandelen tegen kanker.
Kanker heb je immers niet alleen, maar heb je samen.
De wandelestafette is geen wedstrijd: je wandelt zoveel je
zelf wilt en je wordt daarna afgelost door de volgende
deelnemer van je team. Je kunt ook als individuele
wandelaar meedoen. 24 uur lang wandelen er mensen op
het parcours. Daaromheen zijn er voor jong en oud tal
van activiteiten te beleven. Er is entertainment en muziek,
een braderie, hapjes en drankjes, workshops en
informatie.
De start is op zaterdagmiddag 21 mei om 14.00 uur en de loop
eindigt op zondagmiddag 22 mei om 14.00 uur. 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.
Hier kunt u het pomofilmpje bekijken:
https://www.youtube.com/watch?v=S3c5kkhXph4
Wij gaan als Van der Capellen zeker meedoen. Het is een
evenement voor leerlingen, ouders en personeel. Om er een
mooi evenement van te maken, hebben wij 15 mensen per
team nodig. U kunt zich dan ook opgeven om hieraan mee te
doen. Inschrijfgeld: €10,- per persoon.
http://www.zeteenstaptegenkanker.nl/doe-mee.html#tophome
Dit bedrag gaat naar de goede doelen.
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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?
Kraskaartenactie
De leerlingen van klas 1 hebben de kraskaartenactie volbracht. We wachten nog op de
laatste kraskaarten. Het is nog niet bekend welke klas het meeste geld heeft opgehaald per
leerling.
Paaseitjesactie
Wij verkopen zakjes paaseitjes voor €2.00 per zakje. In een zakje zitten 8 paaseitjes met in
ieder geval 5 verschillende smaken. Deze kunt u bestellen via de mail r.kok@ooz.nl
U kunt contant betalen of via een QR code die u na de bestelling krijgt.
Kaarsenzakken kopen
Wij verkopen kaarsenzakken voor €2.00 die
u dan zelf kunt versieren of beschrijven.
Hiermee herdenkt u iemand die u bent
verloren of om iemand een hart onder de
riem te steken, omdat diegene nog in
behandeling zit.
U kunt de zakken bestellen via de mail
r.kok@ooz.nl
Bij ophalen kunt u contant betalen of via een
QR code.

Doneren
Natuurlijk kunt u ons team ook sponseren door een donatie over te maken.
Dit kan op twee manieren:
U gaat op de site www.zeteenstaptegenkanker.nl naar doneren, u maakt geld over en
vermeldt daarbij Team Capellen.
Heeft u een bedrijf? Dan kunt u ook
een bedrijfsstap kopen.
Een kleine stap kost €50,- en een
grote stap kost €100,-.
Hierbij dan ook graag Team
Capellen vermelden.
Deze stappen met uw bedrijfslogo
komen bij de entree van het veld op
een loper te staan. Mooi voor uw bedrijf en mooi voor de opbrengst voor de goede doelen.
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Agenda t/m 5 juni
Vrijdag 11 maart
Maandag 14 maart
Woensdag 16 maart
Vrijdag 25 maart
Donderdag 7 april
Maandag 11 april
Vrijdag 15 april
Maandag 18 april
Dinsdag 19 t/m
vrijdag 22 april
Dinsdag 19 t/m
woensdag 20 april
Dinsdag 19 t/m
donderdag 21 april
Dinsdag 19 t/m
zaterdag 23 april
Dinsdag 19 april
Woensdag 20 t/m
vrijdag 22 april
Woensdag 20 april
Donderdag 21 april
Vrijdag 22 april

Maandag 25 april t/m
vrijdag 6 mei
Maandag 9 t/m
woensdag 11 mei
Donderdag 12 t/m
woensdag 25 mei
Dinsdag 17 t/m
woensdag 18 mei
Donderdag 26 mei
Vrijdag 27 mei
Vrijdag 3 juni t/m
Zondag 5 juni

Publicatie Capellen Nieuws nr. 5
Worldschoolconferentie 5H-IB, Zoetermeer
Informatie Londenreis, 17.00 uur
Examenconcert, muziek
Inhalen en herkansen toetsweek 2, klas 4,5,6
Inhalen toetsweek 3, klas 1, 2, 3
Inhalen en herkansen toetsweek 3, klas 4M, 5H, 6A
Goede Vrijdag, geen lessen
Tweede paasdag
Doeweek 4
Beroepsoriëntatie stage MAVO 3
Beroepsoriënterende stage 4 H(T)
Taaldorp leerjaar 2 Frans en Engels, leerjaar 3 Duits
Reis Londen leerjaar 2 TTO
Oefenexamen HAVO, 13.30 - 16.30 uur
Think leerjaar 3
Oefenexamen MAVO, 9.00 - 11.00 uur
Oefenexamen VWO, 13.00 – 16.00 uur
Terugkomdag 3 MAVO
Terugkomdag 4 HAVO
Excel wiskunde 5A
We love society leerjaar 2
Meivakantie
Examentraining
Centraal Eindexamen tijdvak 1
Musical klas 3
Hemelvaartsdag
Dag na Hemelvaart, vrij
CAPMUN, alle leerjaren TTO
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