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Team Capellen haalt fantastische 8e plek bij Athene spelen
Op donderdag 19 en vrijdag 20 mei zijn 36 bovenbouwleerlingen van
van der Capellen SG en &JIJ naar Groningen afgereisd voor de Athene
Spelen. Op deze twee dagen is tegen 23 anderen scholen gestreden.
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Op dit evenement, georganiseerd door de Hogeschool Groningen en de
Rijksuniversiteit Groningen, wordt binnen tien verschillende sporten
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gestreden om het hoogst haalbare. Binnen het evenement zijn zowel
Agenda
individuele als teamsporten te beoefenen. Zo zijn er teamsporten zoals
volleybal, voetbal en basketbal (3x3) en individuele sporten zoals tennis,
tafeltennis, squash, atletiek en klimmen. Daarnaast wordt in
estafettevorm gestreden in het zwembad (4x50meter) en op de
atletiekbaan (4x200meter), waarbij elk team bestaat uit twee jongens en
twee meisjes.
Uiteindelijk heeft Team Capellen een achtste plek behaald. Een prestatie waar we als schoolgemeenschap
trots op mogen zijn!
Enkele noemenswaardige hoogtepunten:
2e plek basketbal
4e plek tafeltennis
5e plek squash
De laatste meters van de estafette race, waarbij een mooie sprint nodig is geweest om de winst mee naar
huis te mogen nemen.
Niels de With
Vera van der Zwan
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Organisatie einde schooljaar
Alle leerlingen ontvangen binnenkort via SOMtoday informatie over de invulling van de
laatste schoolweken. Gedurende deze weken vinden er diverse activiteiten plaats waaronder
de sportdagen, inleveren van boeken, het bekijken van de resultaten van toetsweek 4 en het
ophalen van de cijferlijst.

Festival Woest
Maandag 30 mei hebben al onze tweede klassen
aan het cultuurfestival ‘Woest’ deelgenomen.
Heerlijk in het zonnetje in hartje Zwolle.
Vuilniszakken-fashion, leren vechten zoals in de
film, samen een rap schrijven, freerunning,
escape doolhof en een menselijk kanon is een
greep uit het gevarieerde aanbod.
Onze leerlingen hebben geweldige presentaties
neergezet en producten ontworpen.
Wat zijn we weer trots 😊. Tot volgend jaar!

Boeken inleveren
Op maandag 11 juli is het de dag van de boeken van Van Dijk inleveren.
Niet alle boeken gaan terug naar Van Dijk. Welke wel? Dit staat op de inleverlijst die u kunt
printen vanuit het account van Van Dijk.
Voor het inleveren ontvangt uw kind een mail met het tijdslot van inleveren.
Het inlevermoment zal tussen 8.30 en 17.00 uur liggen.
Kom op tijd, iedereen gebruikt de achteringang bij lokaal 0.27.
De leerlingen volgen de aangegeven route in school.
Schoolverlaters kluissleutel inleveren
De kluissleutel kan ingeleverd worden op maandag 11 juni bij de conciërge. Deze zal zitten
bij de ingang waar de boeken worden ingeleverd.
Kluisjes
Kluisjes worden leeg en open achtergelaten voor de zomervakantie. School heeft het recht
om de kluisjes open te maken mocht die nog dicht zitten.

2

Nieuwbouw
Momenteel is de aannemingsmaatschappij Hegeman B.V. gestart met het bouwrijp maken
van het sportveld achter de school. De bouwinrit is aan de kant van de Bachlaan aangelegd
en het bouwhek is inmiddels ook geplaatst. Dit betekent dat de eerste bouwwerkzaamheden
over niet al te lange tijd zullen plaatsen vinden.
Planning bouwwerkzaamheden
Op dit moment wordt door de aannemer en de installateur (Breman Utiliteit Zwolle B.V.) de
laatste hand gelegd aan een gedetailleerde bouwplanning. We willen u alvast op de hoogte
brengen van de volgende werkzaamheden:
Week 23:
Week 24:
Week 27:

Opleveren bouwterrein aan aannemer;
Start voorbereidende bouwwerkzaamheden, verwijderen heg
Bachlaan en aanleveren eerste materialen;
Start heiwerkzaamheden. De exacte startdatum is nog niet bekend.
De heiperiode duurt ca. 2,5 – 3 weken

Week 27 heeft effect op het uitvoeren van het derde tijdvak van de examens. Deze zullen
waarschijnlijk in de Beukenstraat afgenomen worden. Hierover worden de leerlingen t.z.t.
geïnformeerd.
Opleverdatum
Door de ontwikkelingen die zich afspelen in de (wereld)markt, is het lastiger om
bouwmaterialen in te kopen. In overleg met de aannemer is daarom besloten om de
opleverdatum te verschuiven naar 1 december 2023, in plaats van eind oktober 2023. Na 1
december zijn er nog installatiewerkzaamheden nodig om het schoolgebouw zodanig gereed
te maken dat er onderwijs gegeven kan worden. De verhuizing zal vlak voor of in de
kerstvakantie van 2023 zijn!

Goede doel Zet een stap tegen kanker
Er is een aftermovie gemaakt van dit evenement.
Bekijk hier de beelden:
https://www.youtube.com/watch?v=g6s_kY-8Fxs
Er zijn achteraf nog donaties binnen gekomen. Er is in totaal €6379.00 opgehaald.
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Agenda t/m zomervakantie
Maandag 13 t/m
vrijdag 24 juni
Maandag 20 t/m
vrijdag 1 juli
Donderdag 30 juni

Vrijdag 1 juli
Maandag 4 t/m
vrijdag 8 juli
Maandag 4 juli
Dinsdag 5 t/m
vrijdag 8 juli
Donderdag 7 juli
Vrijdag 8 juli
Maandag 11 juli
Dinsdag 12 juli
Donderdag 14 juli
Vrijdag 15 juli

Maandag 18 juli t/m
dinsdag 30 augustus

Centraal Eindexamen Tijdvak 2

Toetsweek 4
Atletiekdag klas 3
Little Vicotians Brugklas TTO vanaf 15.00 uur
Uitslag Eindexamen Tijdvak 2
Campus eindfeest
Doeweek 5

Inhaal toetsen, 8.30 – 11.30 uur
Centraal Eindexamen tijdvak 3
Diploma-uitreiking Mavo, VWO vanaf 17.00
Diploma-uitreiking Havo, vanaf 17.00 uur
Herkansen ST-toetsen toetsweek 4, 4H, 4A en 5A
Boeken inleveren via schema
Revisievergadering
Publicatie Capellen Nieuws nr.8
Studiedag docenten
Uitslag Centraal Eindexamen Tijdvak 3
Promotie leerlingen, vanaf 8.30 uur
Diploma-uitreiking Tijdvak 3
Zomervakantie
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