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Brief doorstroomverwachting 
 
In de week van 4 t/m 8 april hebben de leerlingbesprekingen 
plaatsgevonden. Aansluitend zal elke leerling van zijn/haar 
mentor(en) een brief ontvangen. In deze brief staat de 
doorstroomverwachting voor het volgende schooljaar beschreven. 
Uiteraard zal de definitieve beslissing pas aan het einde van het 
schooljaar worden genomen. Zou u de brief met uw kind willen 
doornemen? Voor inhoudelijke vragen over de brief kan er contact 
met de mentor worden opgenomen.  

 
 

Lassuslaan 230, 8031 XM  Zwolle, T 038 426 28 50 

E lassuslaan@capellen.nl, www.capellensg.nl 

Inhoud 
Pagina 1 
Brief doorstroomverwachting 

 
Pagina 2 
Thema avond omgaan met stress 
Beverwedstrijd 
 
Pagina 3 
Het Goede Doel 
 
Pagina 4 
Agenda 

     
 

Atheneum, HAVO en MAVO 

Tweetalig Atheneum, HAVO en MAVO 

Nieuws 
6 

 

 

2e Klassen in Londen  

mailto:lassuslaan@capellen.nl
http://www.capellensg.nl/


 

2 
 

Thema avond omgaan met stress 
Op 3 maart jl. mocht de ouderraad samen 
met de coördinator sociale veiligheid een 
thema-avond organiseren. Het thema wat 
is gekozen was omgang met stress. Wat 
een erg actueel thema is gezien de 
aankomende examens en natuurlijk ook 
de afgelopen corona periodes die op alle 
(families) leerlingen een invloed heeft 
gehad.  
Tijdens deze thema-avond heeft Rolf 
Tebbens ons meegenomen door de 
verschillende situaties. Hoe kun je als 
ouder helpen met stress bij jongeren. Wat 
kan school betekenen in de situatie 
rondom stress.  
Een puber heeft voortdurend te maken 
met situaties waarin hij/zij keuzes moet 
maken. Met welke vrienden ga ik straks 
weg, ik wil sporten, maar ik moet ook 
huiswerk maken. Ik wil werken, maar ook 
even niksen. Daarbij heeft het leven van 
de leerling door Corona veel stress 
ontvangen. Al het “gewone” kon op eens 
niet meer. Voor sommige leerlingen stond 
het leven stil. Dit gaf een gespannen 
situatie en hierdoor wordt spanning 
opgebouwd.  
Hoe gaan onze jongeren om met deze 
stress? Hoe kunnen wij als ouders en of 
school de stress (her)erkennen bij de 
jongeren? 
Deze interessante vraagstukken zijn deze 
avond besproken. De aanwezige ouders, 
maar ook de ouders die online meekeken, 
konden na de presentatie over 
verschillende onderwerpen vragen stellen 
aan Rolf Tebbens of aan de aanwezige 
schoolleiding.  
Samen kijken terug op een geslaagde 
thema avond.  
 

Naar de finale in Zwolle 

Na een jaar uitstel werd er op 26 maart 
weer een finale gehouden van de 
Beverwedstrijd, een onderdeel van de 
Informaticaolympiade. 
 
Jaarlijks doen er zo’n 20.000 leerlingen 
mee. De beste 50 per categorie gaan door 
naar de finale. 
Dit jaar hebben 3 leerlingen van de Van 

der Capellen Sg. zich geplaatst. 
Iris uit klas 2, en Chantal en Olaf uit klas 3 
vertegenwoordigden onze school op de 
Hogeschool Windesheim. 
 
Leerlingen hebben in 45 minuten 5 
gemakkelijke, 5 pittige en 5 heel pittige 
vragen beantwoord. De tijdsdruk maakte 
het extra spannend. 
In een andere zaal kregen 
ouders/verzorgers en begeleiders een 
deel van dezelfde vragen voorgeschoteld 
zodat ze een indruk kregen van de vragen. 
 
Aan het eind ontvingen Iris, Chantal en 
Olaf een certificaat als bewijs dat ze bij de 
beste 50 van het land horen. 
 
 
Met trots, 
S. van Olst 
Docent I.C.T. 
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Het goede doel van schooljaar 2021-2022 
 
Zet een Stap tegen kanker 
 
Wat hebben wij een mooi weekend gehad met ons team Capellen. 
 

Wij hebben als school €5700.—opgehaald en wij willen u bedanken voor uw donatie. 
 
De goede doelen zijn: 
Tobias Sybesma Foundation  https://tobiassybesma.nl/ 
Monicares foundation   https://www.monicares.nl/ 
IntermeZZo    https://www.intermezzo-zwolle.nl/ 
 
Onze school vindt dat we ‘samen’ mooie dingen kunnen bereiken. Dit evenement hebben we 
dan ook samen met personeel, ouders en leerlingen 
gestalte geven.  
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Agenda t/m zomervakantie 
 Maandag 12 t/m  Eindexamen tijdvak 1 
woensdag 25 mei 
Dinsdag 17 mei  Musical 3e jaar 
Woensdag 18 mei  Musical 3e jaar 
Woensdag 25 mei  Studiedag docenten geen lessen 
    Exceltoets 5A, vanaf 12.00 uur 
Donderdag 26 mei  Hemelvaartsdag 
Vrijdag 27 mei   Vrije dag 
Maandag 30 mei t/m  Reis Ardennen, klas 3M2, 3M3 
Donderdag 2 juni 
Maandag 30 mei  Festival Woest, klas 2, vanaf 8.30 uur 
Dinsdag 31 mei  Bekijk het MBO, 3M1, 3MT1, 8.30 – 12.00 uur 

Theaterstroom voorstelling klas 2, 14.00 - 21.00 
Vrijdag 3 t/m   Uitwisseling Bourg-en-Bresse in Frankrijk, 3HT1, 3AT1 
zaterdag 10 juni  
Vrijdag 3 t/m   CAPMUN alle TTO leerjaren 
zondag 5 juni  
Zondag 5 t/m   Uitwisseling Slovenië in Slovenië, 3AT2 
vrijdag 10 juni 
Maandag 6 juni  2e pinksterdag 
Dinsdag 7 juni   Studiedag docenten  
Donderdag 9 juni  Uitslag examen Tijdvak 1 
Maandag 13 t/m  Centraal Eindexamen Tijdvak 2 
vrijdag 24 juni 
Maandag 20 t/m  Toetsweek 4 
vrijdag 1 juli 
Vrijdag 17 juni   Publicatie Capellen Nieuws nr. 7  
Donderdag 30 juni  Atletiekdag klas 3 
    Little Vicotians Brugklas TTO vanaf 15.00 uur 
Vrijdag 1 juli   Uitslag Eindexamen Tijdvak 2 

Campus eindfeest 
Maandag 4 t/m  Doeweek 5 
vrijdag 8 juli 
Maandag 4 juli  Inhaal toetsen, 8.30 – 11.30 uur 
Dinsdag 5 t/m   Centraal Eindexamen tijdvak 3 
vrijdag 8 juli 
Donderdag 7 juli  Diploma-uitreiking Mavo, VWO vanaf 17.00  
Vrijdag 8 juli   Diploma-uitreiking Havo, vanaf 17.00 uur 
    Herkansen ST-toetsen toetsweek 4, 4H, 4A en 5A 
Dinsdag 12 juli  Revisievergadering 
Donderdag 14 juli  Publicatie Capellen Nieuws nr.8 
    Studiedag docenten 
    Uitslag Centraal Eindexamen Tijdvak 3 
Vrijdag 15 juli   Promotie leerlingen, vanaf 8.30 uur 
    Diploma-uitreiking Tijdvak 3 
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