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Eindexamens 
De eindexamens zijn vanaf vorige week donderdag al bezig. Het (t)vwo beet met Nederlands – er zijn heel veel klachten bij 
het LAKS over dit werk binnengekomen – de spits af. Overigens gebeurde dat spits afbijten samen met de havisten, die 
natuurkunde op hun bordje kregen. Het vmbo-tl begon een dag later (13 mei) met Frans.   
De havisten maken op woensdag 25 mei hun laatste examen. Tenminste, alleen zij die scheikunde in hun profiel hebben. De 
rest is al eerder klaar. Leerlingen van het vmbo-tl die Nask2 in hun sector hebben, besluiten het examen op donderdag 26 
mei. Ook de (t)vwo’ers zijn 
op die dag bezig met hun 
laatste examen. Voor hen 
staat aardrijkskunde nog op 
de rol. 

 
Daarna begint het lange 
wachten. Pas op donderdag 
16 juni kan de uitslag 
bekend worden gemaakt. 
Dat geldt overigens voor 
alle drie de afdelingen. 
Leerlingen kunnen 
vervolgens op vrijdag 17 
juni om 09.00 uur hun 
voorlopige cijferlijst afhalen 
Ook kunnen zij zich dan inschrijven voor een herexamen. ‘Voorlopig’ wil namelijk zeggen, dat er nog veranderingen kunnen 
plaatsvinden. Òf een leerling moet een herexamen doen, òf hij/zij wil het resultaat verbeteren.  
Die herexamens vinden plaats op dinsdag 21, woensdag 22, donderdag 23 juni. Op vrijdag 1 juli worden de resultaten van 
die herexamens bekend gemaakt. 
En dan volgt natuurlijk de ontlading tijdens de diploma-uitreiking. Voor havo is dat op woensdag 6 juli, voor (t)vwo op 
donderdag 7 juli en voor vmbo-tl op vrijdag 8 juli. Telkens om 15.30 uur. 

 



Maarten van Rossem geeft les op Eijkhagen 
Op dinsdag 29 maart gaf historicus Maarten van Rossem een 
uiterst boeiende Berlijnlezing. In een ruim twee uur durende 
monoloog – alleen tijdens het laatste uur een aantal keren 
onderbroken door vragen stellende leerlingen – liet hij het publiek 
genieten van zijn ‘les’ over Duitsland, Berlijn en de Koude Oorlog. 
Een les overigens met diverse keren een zijsprong, omdat hij weer 
een anekdote te vertellen had. Maar wel op zo’n manier dat zijn 
publiek ook zijn humoristische kant kon ontdekken. Iets 
wat als je aanwezig was geweest, alleen maar kan 
beamen. Dat was daags erna ook in een artikel in het 
Limburgs Dagblad te lezen.  
Verder konden twee leerlingen naar aanleiding van hun vragen 
in aanmerking komen voor een door Van Rossem gesigneerd boek. Dat waren Fleur Cremers (Wat is volgens u nou echt het 
verschil tussen fascisme en het nazisme gedurende de Tweede Wereldoorlog en zijn er elementen in de Nederlandse 
samenleving die op dit moment fascistisch genoemd kunnen worden?) en Brent Schmeets (U hebt ook bij de PvdA gezeten, 
in het artikel zegt u dat u er geen spijt van heeft, maar wel dat de visie is veranderd. Zou u nu ook nog voorstander van de 
partij zijn?) 

 

Omgedraaide wereld  
Een voor school ongebruikelijk situatie deed 
zich op dinsdag 5 april voor. Niet de docent 
stond voor de klas en de leerlingen luisterden 
braaf naar hetgeen er te zeggen viel. Nee, dit 
keer de omgedraaide wereld. De leerling stond 
voor de klas en de docenten waren een en al 
oor. Luc Vondenhoff en Renée Charlier (Nicole 
Chudy ontbrak helaas) gaven voor een tweetal 
groepen tekst en uitleg over het Bendecafé, 
waarvan zij op 12 januari in het Continium en op 
24 februari in Niekee een bijeenkomst hadden 
gehad. Doel van dit alles om het onderwijs te 
verbeteren. Wordt in ieder geval vervolgd.  
 

'Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran  
Docent natuurkunde Han Rutten is op 
donderdag 14 april in Theater Landgraaf te zien 
geweest, toen hij het stuk ‘Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran’ opvoerde voor de leerlingen van 4 havo en 4 vwo die 
Frans in hun profiel hebben. Leuke ervaring voor hen die het hebben meegemaakt. 
   

  

  



Innovatieprijs voor Femke Kettenis 
Op 30 maart heeft Femke Kettenis, coördinator Ondersteuning & Zorg, de Robinprijs 2016 in 
ontvangst genomen. Femke, die echt verrast was, heeft deze prijs gekregen voor haar innovatieve 
ideeën en werkwijze als coach en trainer in het kader van de opleiding ‘Werken met sociale 
netwerkstrategieën’. Femke, van harte gefeliciteerd! 
Femke licht even toe wat e.e.a. inhoudt:  
‘De prijs gaat over innovatie. Ik zit in de afrondingsfase van een coaching-opleiding. Men vond dat 
ik, tussen de andere 35 coaches/trainers, deze prijs verdiende. Binnen de opleiding en in de 
afrondingsfase hebben we een ontwikkeling doorgemaakt. We hebben anders gekeken naar 
vaststaande fundamenten. Mijn kijk op deze zaken heeft blijkbaar hierin iets gebracht.  Maar de 
school, mijn werkplek, werd hierin overduidelijk genoemd. En terecht. De ruimte die hier is om stil te 
staan bij ontwikkeling, de samenwerking met jullie allemaal, hoe we op creatieve wijze maatwerk leveren en 
hoe we met klassen tot vernieuwende ideeën/plannen komen. Dus ik wil jullie bedanken!’ 
 

WOII-dag  
Een heuse WOII-dag stond op vrijdag 15 april op het programma. Doel was de leerlingen eens te confronteren met hetgeen 
zich hier decennia geleden heeft afgespeeld. Zeker met het oog op twee dagen die in de meivakantie zouden vallen en die 
nog steeds een grote rol in ons dagelijkse leven spelen. De dodenherdenking op 4 mei en een dag later, 5 mei, de dag 

waarop wij onze vrijheid vieren. 
In het programmaonderdeel over het soldatenleven 
(aan de hand van twee soldatenuniformen) kon 
bijvoorbeeld soldatenvoedsel worden geproefd. In een 
ander onderdeel werd een verhaal verteld door een 
'ervaringsdeskundige' uit Landgraaf. Hij bracht ook 
voorwerpen mee die met de oorlog te maken hadden.   
Het derde onderdeel was buiten bij de hoofdingang en 
ging over het materieel van de Tweede Wereldoorlog.   
De leerlingen maakten achteraf in groepjes van drie of 
vier een presentatie of een filmpje over de WOII-dag 
waarvoor een cijfer werd gegeven. Het was de 
bedoeling dat ze zich zo goed mogelijk inleefden in de 
effecten van de oorlog voor de burgerbevolking, de 
soldaten, de Joden en andere groepen die vervolgd 
werden (in Landgraaf/Kerkrade en Limburg).   
In de opdracht moesten de leerlingen gebruikmaken 

van de ervaringen tijdens de dag en speciaal verzamelde bronnen. Ze mochten ook foto’s maken, maar nadrukkelijk alleen 
als de begeleiders dat aangaven (het ‘fotomoment’) om te voorkomen dat de aandacht voor de mobiele telefoons groter was 
dan voor het programma.   
 

Opening Creative Future Expositie op Kasteel Strijthagen  
Eindelijk was het dan zo ver. De opening van de Creative Future Expo op 1 april op Kasteel Strijthagen. 
Deze expositie werd georganiseerd in het kader van een plusproject bij het vak CKV.  
Een zestal topleerlingen (Jolijn Smeets, Cas Wetzels, Sam 
Reneerkens, Amber Bartels, Fleur Cremers en Esther Sterk uit 4 
en 5 tvwo) is het gehele schooljaar bezig geweest om kunstwerken 
van leerlingen en docenten te verzamelen voor een expositie van 
formaat. Bij de opening waren liefst 300 bezoekers aanwezig en 
die waren zeer te spreken over de kunstzinnige kwaliteiten van 
onze leerlingen en docenten. Naast een hapje en een drankje 
werden de bezoekers getrakteerd op diverse muzikale optredens. 
Bovendien was Raymond Vlecken, burgemeester van Landgraaf, 
aanwezig om 'het lintje' door te knippen.  
Op de expositie kon je naast de kunstwerken van onze leerlingen 
en collega's ook de werken van de familie Taratynov en andere 
Russische kunstenaars bewonderen. Kortom: het was een must 
voor iedere kunstliefhebber!  
Docente Maartje Lancée: “Ik heb zeer genoten van de expositie 
zelf, de artiesten, het enthousiasme van het creative future team en alle andere leerlingen, die spontaan hun hulp aanboden 
op deze dag. Een extra pluim voor Loek Kil (afdeling facilitair), die één van de pijlers was van deze enorme organisatie.”   

 



Aguilar de Campoo in Landgraaf  
Na een bezoek aan Spanje in februari hebben onze achttien leerlingen van 3 havo in de eerste week van april hun gasten uit 
Aguilar de Campoo mogen ontvangen. De Spaanse leerlingen arriveerden in de avonduren van zondag 3 april.  
Op maandag stond een excursie naar Aken op de planning. De dinsdag werd gebruikt voor een bezoek aan het Continium in 
Kerkrade (met actieve workshops) en een bezoek aan het gemeentehuis van Landgraaf, waar bleek dat de burgemeester 
van Landgraaf ook een aardig woordje Spaans sprak. ’s Avonds vond er ook nog een gezamenlijke bowlingactiviteit plaats. 
Op woensdag begon de dag weer vroeg. De leerlingen reisden met de trein met de docenten Lillian Huibers en Dorien 
Roemermann naar Heerlen om daar een rondleiding over Street Art bij te wonen. Ze waren hier behoorlijk van onder de 
indruk. In de  
middaguren waren de leerlingen zelf aan de beurt om te laten zien wat ze konden. Ze kregen een workshop Graffiti met als 
doel een gezamenlijk product te creëren. Elke leerling kreeg de kans om de verschillende spuittechnieken uit te proberen.  
Op de laatste dag stond samen met collega Jenny Sterk en roostermaker Ingrid Ploos een bezoek aan Maastricht op de rol. 
De dag werd afgesloten met een gezamenlijk diner voor alle gastfamilies. Saillant detail: de maaltijd was door de leerlingen 
zelf bereid.   
De volgende ochtend stond iedereen om half acht al voor de school om afscheid van elkaar te nemen en gegarandeerd dat 
er menig traantje is weggepinkt.  

 
How it is to live, study and work in a foreign EU-country 
Enthousiast, moe, voldaan, een koffer vol met herinneringen en ervaringen. Dat is kort 
gezegd voor Vera Engelen, Lotte Franck, Sarah Hafez en Joanna Martens, samen 
met hun begeleiders Tiny Louvenberg en Willy Wingen, de samenvatting van één 
weekje Rovigo (10-16 april). Gabriella Osti, verantwoordelijk voor het programma in 
het kader van ‘How it is to live, study and work in a foreign EU-country’ was erin 
geslaagd een haast ‘overloaded program’ in elkaar te draaien.  
Voor 36 leerlingen en 18 begeleiders van negen scholen uit zeven Europese landen 

was er zodoende nauwelijks tijd 
om adem te halen. De introductie op Rovigo’s Lyceo Celio, een 
presentatie van Sabrina Zennaro over de ‘The mainfeatures of Polisine 
Economy’, een ontmoeting op het gemeentehuis met Massimo 
Bergamin, de burgemeester van Rovigo, het bezoek in Ceregnano aan 
TMB-engineering farm, een seminar over Apprenticeship contracts and 
people’s comprehensive education; Validation of non-formal and 
informal learning in school-to-work-transitions van professor Guiseppe 
Bertagna op de universiteit van Bergamo, alsmede diverse seminars 
van PhD-studenten over hun ervaringen tijdens het afstuderen, het 
bliksembezoek aan datzelfde Bergamo, het bezoek in Gaibanella aan 
de fabriek van Berluti, een bedrijf voor fashion menswear 
manufacturing business (kijk maar eens op www.berluti.com), waar 
o.a. handgemaakte schoenen van tussen de € 1000,- en € 2000,- 

werden gemaakt (waar ook nog een markt voor bestaat), een toer door 
Ferrara, het bezoek aan de H-farm (a digital platform for the digitalization of Italian business) in Roncade, uiteraard Venetië, 
een toespraak in het auditorium van Rocatti School door Gianluigi Orsini, counselor of Human resources-Unindustria-Rovigo 
over Competences required in the new labour market, een workshop CV-schrijven en tenslotte de evaluatie.  
Een uitdaging dus voor onze school om ervoor te zorgen, dat de zesde ontmoeting (in een totaal van negen) in april volgend 
schooljaar als hetzelfde aantal leerlingen en begeleiders hier zal verschijnen, net zo zal verlopen als deze derde ontmoeting 
in Rovigo. 

 
Uitwisseling 3 vmbo met Liceo Bertrand Russell 
Deel twee van de uitwisseling met Rome voor 3 vmbo zit er 
weer op. De leerlingen uit de Italiaanse hoofdstad zijn inmiddels 
al lang weer thuis na een weekje Landgraaf en omstreken. Het 
thema ‘Living in Europe, knowing each other’ is volledig tot zijn 
recht gekomen. De leerlingen van het Liceo Bertrand Russell 
hebben, naast het verkennen van de Euregio, een bezoek aan 
Keulen en de steenkoolmijn in Blegny gebracht. Verder hebben 
zij ook nog diverse lessen gevolgd op onze school. Tenslotte 
waren ze op vrijdag 15 april actief betrokken bij de 
WOII-dag (met dank aan de organisatie en de Engels 
sprekende begeleiding). De gezamenlijke afsluitende 
Boulder-activiteit bij Graviton in Sittard was zonder meer 
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gezellig, mede ook door de aanwezigheid van bijna alle betrokken ouders. Naast het volgen van een intensief programma 
zijn er afgelopen week (internationale) vriendschappen opgebouwd in een ontspannen sfeer, voor menigeen misschien wel 
voor het leven!  
 

Berlijn 2016 

Op dinsdag 19 april vertrokken de docenten Loes Schoonderbeek, Brigitte Ortmans, Judith Klaas, Bart Kreijen, Joost Kohl, 
Ron Stevens, Jos van den Boorn en Chris Wiesen met een groep van 83 leerlingen naar Berlijn. De eerste stop was meteen 
de oude grensovergang tussen West- en Oost-Duitsland.  
Na het installeren in de kamers en het avondeten stond voor alle vier de groepen een avondwandeling dwars door het 
centrum op het programma. De dagen erna kon de groep genieten van het heerlijke weer in Berlijn en van rondleidingen in 
de Berliner Dom, het Joods Museum en de Stasi-gevangenis Hohenschönhausen. Ook hebben de leerlingen nog een 
speurtocht gehad bij de Kurfürstendamm en de Gedächtniskirche, waarbij ze een selfie moesten maken met het meest 
bizarre product dat ze konden vinden in het KaDeWe (Kaufhaus des Westens).   
De laatste dag was voor bezinning in het voormalige concentratiekamp Buchenwald en dat laat, elke keer weer, een 
behoorlijke indruk achter bij de leerlingen en docenten.  
 

Paris – 2ième épisode 
De docenten Marlies Graus en Rik Schrijen zijn in de 
week voor de meivakantie samen met coördinator 
Ondersteuning & Zorg Femke Kettenis en conciërge Huub 
Smeets met leerlingen in Parijs geweest. Hieronder het 
verslag van docente Frans Marlies Graus. 
‘Van dinsdag 19 tot en met vrijdag 22 april zijn we voor de 
tweede keer met leerlingen uit 4 havo en 5 vwo naar 
Parijs geweest. De groep telde 49 leerlingen en vier 
begeleiders: Femke Kettenis, Huub Smeets, Rik Schrijen 
(ter vervanging van Daan Schoenmakers, die vanwege 
persoonlijke omstandigheden niet mee kon) en Marlies 
Graus. 
De weergoden waren ons weer goed gezind met een top 
van 22 graden Celsius op donderdag!  
Het was een uitdaging om je met de totale groep per 
metro te verplaatsen in het hectische Parijs, maar dankzij onze oplettende leerlingen - die in korte tijd een zeer hechte groep 
werd - is het prima verlopen en zijn we niemand kwijtgeraakt. Ondanks alle verscherpte controles en fouilleersessies hebben 
we redelijk relaxed de Opéra bezocht, de Arc de Triomphe beklommen en genoten van het schitterende uitzicht over de 
stad, het mondaine warenhuis Lafayette bezocht en gewinkeld op de Champs-Elysées en in Les Halles, gedineerd in Franse 
restaurants en op terrasjes gezeten, het Musée du Louvre ontdekt, met uitzicht op de Eiffeltoren in het zonnetje gelegen, het 
Stade de France bezocht, Centre Pompidou, Sacré Coeur en Place du Tertre verkend, de stad bij avond bekeken vanaf les 
Bateaux Mouches en zelfs een bezoek gebracht aan het riool (les Égouts) met bijbehorende geurimpressie. Teveel om op te 
noemen, de dagen waren meer dan gevuld (de nachten kort..) en de leerlingen waren zeer enthousiast, tevreden en onder 
de indruk! 



Kortom, een zeer geslaagde, goed verlopen reis die er zeker toe heeft bijgedragen onze leerlingen bijzondere indrukken op 
te laten doen op zowel cultureel als op sociaal-maatschappelijk gebied!’ 

 
Girlsday 2016 
Een recordaantal van ruim tienduizend meisjes en meer dan driehonderd bedrijven deed mee aan de zevende editie van 
Girlsday, dit jaar op donderdag 14 april. Om 10.00 uur gaf Startup Delta Special Envoy Neelie Kroes het startschot in de RAI 
tijdens de Salesforce World Tour Amsterdam. 
Een deel van onze meisjes van het tweede leerjaar ging naar het Continium in Kerkrade, waar de meisjes onder andere 

konden ervaren hoe het is om in een astronautenpak als 
astronaut te werken. Verder een uitdaging voor de meisjes 

om een verpakking te maken voor een rauw ei bij een val 
van een brug. Leuk voor hen was vooral het doe-
museum. 
Het andere deel van de meisjes bezocht de Hogeschool 
Zuyd in Heerlen. Hier werden de dames ontvangen met 
roze ‘champagne’. Ze bezochten de afdelingen 
bouwkunde, civiele techniek, applied science, biometrie 
en robotica. Verder kregen ze uitleg over de 
verschillende opleidingen en konden ze demonstraties 
en werkstukken bekijken. Ook mochten ze in het 
scheikundelaboratorium ‘badzout’ maken, konden ze een 
stukje op de segway rijden en gingen ze op de foto met 
een dansende robot.  
 
 

 

Laatste schooldag examenkandidaten 
De laatste jaren verliep de laatste schooldag van de eindexamenkandidaten 
niet altijd tot ieders tevredenheid. Dit jaar had de lichting van 2016 het 
helemaal begrepen. De sfeer was al meteen heel positief en de school werd 
van het dak tot het souterrain versierd met ballonnen, slingers, flessen en 
linten. Overal hingen ludieke, knap gefotoshopte foto's op van docenten. 
Deze zorgden uiteraard voor schaterlachende leerlingen en docenten in het 
gebouw. Buiten begonnen de festiviteiten om 12 uur met de jaarlijkse, 
uitstekend verzorgde BBQ, muziek en een heuse ‘Whipe out’-installatie, waar 
ook een enkele docent zich aan waagde. Het zonnetje liet zich gelukkig ook 
zien en daardoor smaakte het verse ijsje en de suikerspin dubbel goed.  

  
Zie ook: http://www.eijkhagen.nl/actueel/nieuws/filmpje-laatste-schooldag 

 

Energiedrankjes 
‘Ouders opgepast! Laat je kinderen nooit meer energiedrankjes drinken!’ Dit is de titel van een artikel dat u als ouder(s) maar 
eens op internet moet lezen. Zeker omdat wij ook op school zien en merken dat leerlingen zich soms echt letterlijk 
‘volgooien’ met dit soort drankjes. 
http://www.doehetzelfideetjes.nl/ouders-opgepast-laat-je-kinderen-nooit-meer-energiedrankjes-drinken/ 

http://www.doehetzelfideetjes.nl/ouders-opgepast-laat-je-kinderen-nooit-meer-energiedrankjes-drinken/


Technische stage via ‘Het Talent Centraal’ 
Eijkhagen CMC vindt het belangrijk dat de 
leerlingen in contact komen met techniek. 
Daarom hebben alle leerlingen van 4 havo 
en 4 vwo met een NT/NG-profiel 
begin februari een test gemaakt in het 
kader van het project Het Talent Centraal. 
De leerlingen die als beste uit de test 
kwamen, zijn gekoppeld aan een 
stagebedrijf en kregen de komende tijd 
een unieke stage aangeboden. 
Dat zijn Michelle Hondong en Veerle Maar 
(17 t/m 20 mei - Engie/Cofely, Maastricht-
Airport), Manon Meertens (17 t/m 20 mei - 
Brightlands, Geleen), Youri Nast (17 t/m 
20 mei - Sappi, Maastricht), Senne Wijnen 
en Bjorn Beckers (17 t/m 20 mei SGS 
Intron, Sittard).  
 
Een week hiervoor is Quincy Pelzers naar 
de Cadac Group geweest en hij heeft hier 
zijn eigen droomhuis gebouwd:    

http://www.eijkhagen.nl/actueel/nieuws/presentatie-droomhuis-quincy-pelzers-het-talent-
centraal?utm_source=twitterfeed&utm_medium=facebook 
 

Stemmen op Beats by Bach 2016!  
Ook dit jaar heeft onze school tijdens de lessen CKV weer deelgenomen aan het Beats by Bach-project. Dit is een landelijke 
wedstrijd voor middelbare scholieren, uitgeschreven door de Rabobank in samenwerking met de Nederlandse 
Bachvereniging. De wedstrijd is bedoeld om de muziekkennis en de interesse rondom de componist Johann Sebastian Bach 
bij jongeren te vergroten. De leerlingen van 4 tvwo hebben de afgelopen periode hard gewerkt om een leuk filmpje te 
produceren met Johann Sebastiaan Bach in de hoofdrol. Op de website van Beats by Bach mag elke dag opnieuw gestemd 
worden op een favoriet filmpje.  
Op 10 juni zal een groepje van 4 tvwo de finale in Utrecht bezoeken. Het zou te gek zijn als ook de ouders dit initiatief 
ondersteunen door via de website van Beats by Bach, of via de website van onze school, te gaan stemmen. Dit kan elke dag 
één keer. Uiteraard wordt stiekem op zoveel mogelijk stemmen gehoopt. Niet vergeten! Doen dus! 
Hier is de link: http://www.beatsbybach.nl/films/118-beats_by_bach_charlemagnecollege_eijkhagen  
 

Kaarten tto-musical 'The Baker's wife' 
Op vrijdag 3 en zaterdag 4 juni vindt in theater Landgraaf de jaarlijkse musical van de 
leerlingen van het tto plaats. Een fenomenaal meeslepend feel good-verhaal met als titel 
‘The Baker’s wife’. Weer eens een echte musical, dus met mooie liedjes erin. 
De acteurs komen uit alle klassen, van de brugklas tot 6 tto. Het wordt vanaf 20.00 uur en 
feestelijke avond in Theater Landgraaf.  
Kaarten kosten € 5,- per stuk en zijn verkrijgbaar bij docent Han Rutten. Op de komende 
woensdagen vindt er ook kaartverkoop tijdens de grote pauze in lokaal 209 plaats. 
Verder kunnen kaarten gereserveerd worden via: ttomusical2016@gmail.com 
 
Alicia en 'Live the life you love'  
Alicia, leerlinge uit onze tto-brugklas, heeft haar eerste single 'Live the life you love' 
uitgebracht. Zingen is haar allergrootste passie en ook haar grootste talent. Ongeveer een jaar geleden schreef zij haar 
eerste nummer als inzending voor het Junior Song Festival. Helaas was er voor haar geen finaleplek weggelegd, maar toch 
gaat haar grote droom nu in vervulling. Haar nummer ‘Live the life you love’ wordt uitgebracht door platenlabel Hometown 
Studio Records. 
Alicia schreef haar nummer met een boodschap. “Ik vind dat iedereen zijn droom moet kunnen nagaan en gewoon moet 
kunnen zijn en doen wat men wil: Live the life you love, love the life you live!”  
Helaas is dit niet voor iedereen weggelegd. In sommige landen of situaties kunnen mensen hun dromen niet achterna gaan. 
Alicia voelt zich bevoorrecht door het feit dat zij dit wel kan doen en hoopt dat dit ooit voor iedereen mogelijk wordt. Live the 
life you love is een vrolijk dancenummer, waarmee we het voorjaar perfect kunnen 
inluiden. https://www.youtube.com/watch?v=zFZThqSGGwo 
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H2b, h2c en h2d op bezoek bij Carolus-Magnus 
Twee bussen stonden op maandag 9 mei om half acht al voor school klaar om de leerlingen van drie klassen van 2 havo 
naar het Carolus-Magnus-Gymnasium in Übach-Palenberg te brengen. Onze  partnerschool had de viering van deze officiële 
Europadag - oftewel het jaarlijkse feest van vrede en eenheid in Europa - zeer uitgebreid op het programma staan.  
Samen met onze leerlingen werd er aandacht geschonken aan het thema ‘Ankommen in Europa’ – ‘Integration von 
Flüchtlingen - Herausforderungen meistern, Chancen nutzen’. Het was niet verwonderlijk dat op deze dag het 
vluchtelingenprobleem centraal stond, daar deze school in Übach-Palenberg sinds het begin van dit schooljaar maar liefst 35 
gevluchte leerlingen erbij heeft gekregen (en dit aantal groeit nog steeds). Deze vluchtelingen zijn afkomstig uit diverse 
oorlogsgebieden in het Midden-Oosten en Afrika. Het is bewonderenswaardig om te zien hoe de Duitse school deze 
kinderen met gebruikmaking van de zeer beperkte middelen die er ter beschikking staan, een betere toekomst probeert te 
geven. 

Het tweede deel van de ochtend werd 
gevuld met een  podiumdiscussie met 
als thema ‘Grenzgänger’’.  
Naast officiële politieke 
vertegenwoordigers en leerlingen van 
het Carolus-Magnus-Gymnasium, 
namen ook Ryan Aretz, Lynn 
Weegels en Wouter Breuer op een 
waardige wijze namens Eijkhagen 
deel aan dit interessante vraagstuk.  
De internationaliseringsactiviteit werd 
afgesloten met een uitgebreid bezoek 
aan de Duits-Nederlandse 
kunstexpositie, het Europacafé en 
diverse workshops, die in het teken 
stonden van deze feestelijke dag. 

P.S. Let overigens eens op de foto op 
de ‘Nederlandse’ vlag……..   

 

Koninklijke onderscheiding 
Ruud Habets, voorzitter van de Ouder Adviesraad van Eijkhagen, 
is aan de vooravond van Koningsdag benoemd tot ridder in de 
Orde van Oranje-Nassau. Dit vanwege zijn inzet voor diverse 
scoutingsorganisaties sinds de jaren tachtig. Van 2013 is hij 
bestuurslid en sinds 2015 secretaris van de Scouting Limburg en 
voorzitter van de werkgroep Scouting Toekomst van de Regio 
Scouting Parkstad Limburg. In 2008 werd hij voorzitter van het 
Interregionaal Trainersberaad van het Steunpunt Scouting 
Limburg. Daarnaast heeft hij in 2013 en 2014 onder andere 
gefungeerd als voorzitter van de regio Scouting Parkstad Limburg, 
staflid, groepsleider en districts-speladviseur en verzorgde hij 
workshops en basis- en kamptrainingen op gewestelijk niveau. Ook 
is hij sinds 1994 bestuurslid van de Stichting KGV (Kerkrade, 
Gisteren en Vandaag). In 2005 richtte hij mede de Stichting 
Tieëkezingen Zuid-Limburg op, een jaar later stond hij mede aan 
de wieg van de band ’t Jod Tsimmer.  
 

Zomervakantie 2016 
Uiteraard is het handig om te weten wanneer de vakantie begint, 
zodat u hier met een mogelijke planning – als u dat tenminste nog niet 
heeft gedaan - rekening mee kunt houden. 
Zomervakantie: zaterdag 23 juli 2015 t/m zondag 4 september 2016. 
 
Het is overigens niet toegestaan om zonder toestemming buiten deze periode met uw kind(eren) op vakantie te gaan. Dus 
ook niet al één of twee dagen eerder vertrekken. Wij kunnen en mogen géén verlof verlenen en zijn als school altijd verplicht 
om alle zogenaamde verdachte absentie te melden bij de ambtenaar van de leerplicht.  
 
P.S. De vakantie van de basisschool loopt parallel met die van het voortgezet onderwijs. 


