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Bij deze nieuwsbrief….. 
Voor u ziet u de vijfde en laatste ‘Nieuwsbrief Ouders’ van dit schooljaar, verschijnend aan de vooravond van de 
zomervakantie. Een lang schooljaar is nu bijna ten einde. Zelden krijgen leerlingen zo laat in het jaar vakantie. Maar ja, we 
zijn als regio Zuid dit jaar als laatste aan de beurt. Volgend jaar zal de zomervakantie zoals u in het overzicht ‘Vakanties en 
vrije dagen' kunt zien, zelfs nog wat later beginnen. Daarna gaat het weer langzaam terug.  
De komende weken staan echter voor iedereen in het teken van ontspanning. Lekker relaxen, bezinnen, accu opladen. In 
onze jachtige maatschappij is het goed om af en toe eens even een pas op de plaats te maken. En daar leent zich een 
zomervakantie uitstekend voor. Thuis of buitenshuis; dichtbij of ver weg, zalig nietsdoen of juist héél veel. Het maakt niets 
uit. Iedereen geeft een eigen invulling aan het fenomeen zomervakantie. Geniet ervan, zodat iedereen – leerling én ouders - 
met een ‘leeg hoofd’ aan de volgende fase kan beginnen 
Mocht u op bepaalde dingen willen reageren, kan dat natuurlijk altijd. De afdelingsleider van uw kind is voor wat betreft deze 
Nieuwsbrief Ouders altijd het eerste aanspreekpunt. Hij/zij zal u ongetwijfeld kunnen helpen met hetgeen u op het hart hebt.  
Voor andere zaken kunt u natuurlijk contact opnemen met de mentor.  

Examenresultaten  
Als school mogen we dit jaar zeker niet mopperen over de examenresultaten. Nadat de eerste resultaten op donderdag11 
juni waren binnengekomen, bleek dat we zeker niet mochten klagen. Toen al hoge slagingspercentages, die na de 
herexamens op dinsdag 16, woensdag 17 en donderdag 18 juni alleen maar hoger zijn geworden. Voorwaar een prima 
resultaat. Hieronder in schema de verrichtingen van de eindexamenkandidaten.  

 Geslaagd Afgewezen Percentage geslaagd 

vmbo-t 109 2 98,2% 

havo 127 7 90,1% 

vwo 68 3 95,8% 

De feestelijke diploma-uitreikingen hebben inmiddels op donderdag 2 juli (vwo) en vrijdag 3 juli (vmbo-t en havo) 
plaatsgevonden. 
 



 

 

Dient nog opgemerkt te worden dat alle tto-leerlingen zijn geslaagd voor hun IB-examen (International Baccalaureate). Dit 
diploma geeft, samen met het vwo-diploma, recht op het tto-Senior Certificate. Op 27 november 2015 wordt dit certificaat 
feestelijk uitgereikt.  
 

Internationalisering 
Karin van Buren, onze internationaliseringscoördinator, had na afloop van het project met het Liceo Bertrand Russel uit 
Rome aan Cherie Mevissen, moeder van Meggie Mevissen (Etl3) gevraagd haar ervaringen met dochter en Italiaanse gaste 
eens op ‘papier’ te zetten. Hieronder haar relaas: 
 
‘Hoe leuk is het om als 14-jarige echt de cultuur van een ander land te kunnen ontdekken door bij een doorsnee gezin een 
week lang te mogen logeren. Nou, voor onze dochter Meggie was dit een super ervaring! 
De voorbereiding van de school was prima in orde en wat ook fijn was, dat je van te voren bijzonderheden over je 
zoon/dochter kon aangeven, zodat de begeleiders in geval van nood op de hoogte waren. Die hebben echt goed hun best 
gedaan om een gevarieerd programma aan te 
bieden, waarvoor de jeugd interesse kon tonen. 
En laten we eerlijk zijn, hoe moeilijk is het om 
jeugd warm te laten lopen voor geschiedenis, 
de historische waarde van gebouwen en 
gewoontes van andere culturen? Heel erg 
moeilijk, maar het is hen toch gelukt. Het 
bewijs ervan was gewoon het feit, dat onze 
dochter niet veel tijd had om naar het thuisfront 
te bellen, te skypen of te mailen. Gewoon, 
omdat ze zo’n geweldige tijd had.  
Ook alle respect voor het feit, dat mevrouw van 
Buren en mevrouw Bus verantwoording 
durfden te nemen om samen met al die 
scholieren die reis te maken. Je moet natuurlijk 
ook nog afwachten hoe de groep zich gaat 
gedragen binnen de gastgezinnen. De leraren 
kennen de leerlingen per slot van rekening ook 
alleen maar van school en niet van daarbuiten. 
Maar naar mijn ervaring is dit allemaal perfect 
gegaan en heeft onze dochter in ieder geval 
genoten en zijn wij blij dat we haar deze ervaring hebben kunnen geven. 
De komst van de Italiaanse studenten hier was ook heel erg gezellig. Grappig om te zien hoe blij ze waren om elkaar na die 
paar weken weer te zien en wat voor band ze in die korte tijd hadden opgebouwd. Wij hadden een heel lief meisje in huis en 
dit is echt heel erg goed gegaan. Grappig dat als ze aan het skypen was, je van het ratelende Italiaans geen woord verstond. 
Wij zeiden dan wel eens lachend: ‘Wie weet zegt ze wel tegen haar ouders dat het Nederlandse eten naar niks smaakt en de 
mensen niet gezellig zijn.’ Maar gelukkig weten we wel beter….. Al met al een super ervaring.’    
 
Cherie Mevissen  
 

Ook volgend schooljaar zal er aan de leerlingen van 3 vmbo een internationaal VIOS-project worden 
aangeboden met als thema ‘Living in Europe, knowing each other’. De leerlingen van deze afdeling krijgen 
wederom de gelegenheid om deel te nemen aan een zevendaagse uitwisseling met het Liceo Bertrand 
Russell in Rome en in Landgraaf. Het uitwisselingsproject met onze Italiaanse partnerschool zal 
waarschijnlijk plaatsvinden in de periode januari-april 2016. De uiterste prijs voor deelname bedraagt € 355,-. 
 

Lotte Kloprogge ‘in the picture’  
Dit jaar hadden Limburgs Dagblad en dagblad De Limburger ervoor gekozen de leerling in de eindexamentijd door een wat 
langer achtergrondverhaal centraal te stellen. Dat manifesteerde zich door een paginagroot artikel dat helemaal aan één 
leerling was gewijd. Op donderdag 21 mei was het de beurt aan Lotte Kloprogge van 5 havo om in te gaan op vragen zoals 
‘Met wie woon je hier?’, ‘Hoe bereid je je examen voor?’, ‘Waar studeer je meestal?’, ‘Wat doe je om je zenuwen de baas te 
blijven?’, ’Ben je bijgelovig?’, ‘Hoe was je middelbare schooltijd?’, ‘Ga je nog iets missen van je middelbare school?’, ‘Wat ga 
je straks studeren?’, ‘Wat doe je over tien jaar?’.  
Leuk ook hoe ze een beeld gaf van haar tijd hier op Eijkhagen. Het hele artikel is trouwens nog terug te vinden op de 
schoolsite.  
 
 



 

 

Gala 
In Mondo Verde vond op vrijdag 5 juni het eindexamengala van Eijkhagen plaats en vooral het 
weer liet zich van zijn beste kant zien. Veel trotse ouders, familieleden, vrienden, leerlingen 
en docenten waren getuige van het defilé.  
De economische crisis lijkt achter de rug. Schitterende cabrio’s, limousines, Ferrari’s, 
een tractor, oldtimers, een carnavalswagen, motoren en zelfs een skateboard brachten 
de leerlingen naar de entree van het park, waar rector Jos van Eyk alle gasten welkom 
heette. Na binnenkomst werd er flink gefeest in de zaal van het Alhambra, waar liefst vijf 
dj’s de muziek verzorgden. Ook op het terras was het erg gezellig. 
Een deskundige jury, bestaande uit de docenten Marlijn Janssen en Roel Schroe, had 
de verantwoordelijke taak om de Prom King and Queen te kiezen. Dit was geen 
gemakkelijke opdracht, want er waren veel schitterend geklede dames en heren. Rond 
22.00 uur werden Esmée van der Pers en Dylan Leclair echter gekroond tot Prom King and 
Queen 2015, waarna het feest tot in de kleine uurtjes kon doorgaan. 

 
HavistenCompetent (HACO) 
Nieuw in het komend schooljaar is dat de lessen Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding (LOB) in een ander 'jasje' gestoken 
zullen worden. Hiervoor is door onze school het concept Havisten Competent (afgekort als HaCo) aangeschaft. Het betreft 
hierbij in eerste instantie om een pilot in leerjaar 3. Na één jaar zal geëvalueerd worden en wordt bekeken hoe we verder 
zullen uitbreiden. 
 
Wat is HaCo? 
De bedoeling van dit project is om havoleerlingen beter voor te bereiden op de overgang naar het HBO. Hiertoe is een 
lesprogramma ontwikkeld, dat tijdens de ‘HaCo-uren' (de zogenaamde s-uren) door de mentoren wordt aangeboden. Van de 
leerlingen wordt een actieve houding verwacht op verschillende gebieden. 
Het lesprogramma zal bestaan uit een zevental webquestopdrachten namelijk: 
* Introductie  
* Snuffelstage  
* Ken jezelf  
* Techniek en Gezondheid (profielen NT/NG) 
* Cultuur en Economie (profielen CM en EM) 
* Tweede Fase (presentaties aan ouders/leerlingen) 
* Design en Ontwerpen (zelf te kiezen onderdeel door leerling). 
 
Op de algemene informatieavond op 22 september ontvangt u informatie over HaCo. 

 
Ierland wint Europadag 2015 
Op woensdag 27 mei hebben de leerlingen van v2a, v2b, tv2c en tv2d een zeer feestelijke en informatieve Europadag voor 

alle onderbouwklassen georganiseerd. Een dag eerder werden 
23 creatieve stands in het OLC ingericht. Op woensdagochtend 
waren de leerlingen in alle vroegte al hard aan het werk om nog 
eens de puntjes op de i te zetten. Na de officiële opening door 
Jos van Eyk werd het Europees volkslied gespeeld om het 
internationale karakter van deze activiteit te onderstrepen. 
Onder de vele bezoekers waren ouders, grootouders, docenten, 
onderwijsondersteunend personeel en natuurlijk heel veel 
leerlingen. Rond 14.00 uur kwam Ben Rewinkel, wethouder van 
de gemeente Landgraaf, de Europadag bezoeken. Hij maakte 
een praatje met verschillende ‘standhouders’ waarna hij de 
prijswinnaars bekend maakte. Velen zagen het al aankomen: 
Ierland nam al snel de favorietenrol op zich. Hoewel er veel 
andere buitengewoon goede resultaten waren, won Ierland met 
overmacht. De winnaars kregen 22 punten van de jury. Dewi 
Gosenson, Nicole Chudy, Esmee Bellmakers en Simone Merx 
uit tv2d wonnen de reis naar Siracusa, Sicilië. Bij de beoordeling 
werd gekeken naar de PowerPoint presentatie, de brochure, de 

inrichting van de stand en de overall-presentatie. De stand van 
Duitsland werd tweede; er was een gedeelde derde plaats voor Bulgarije en Cyprus, terwijl Engeland als vijfde eindigde. 

     



 

 

Karlsproject V2b in Aken een succes 
Klas V2b heeft op dinsdag 9 juni deelgenomen aan het Karlsproject in Aken. Bij dit project waren ook een klas van het Inda-

Gymnasium uit Kornelimünster en studenten van 
de Fontys Lerarenopleiding Sittard betrokken.  
In het nieuwe stadsmuseum van Aken, het Centre 
Charlemagne, moesten de leerlingen in gemengde 
groepjes werken aan opdrachten over de 
middeleeuwen. De uiteindelijke resultaten werden 
daarna verwerkt in een posterworkshop.  
Het andere gedeelte van het 
internationaliseringsproject bestond uit een 
tweetalige speurtocht langs monumenten en 
standbeelden in het historisch centrum van Aken.  
Het programma en het materiaal was ontwikkeld 
door de tweedejaars studenten Duits van de 
Fontys Lerarenopleiding Sittard en de leerlingen 
werden zeer intensief door hen begeleid. De 
voertalen van deze projectdag waren Nederlands 
en Duits. 
Anne-Sofie, Tijn, Chloë (Eijkhagen) en Hannah, 
Florian, Julia en Rebecca (Inda-Gymnasium) 
wonnen de speurtocht. Zij mochten allen een 
ijsbon in ontvangst nemen. 
Terugkijkend op deze dag mag geconcludeerd 
worden dat er een vruchtbare bijdrage is geleverd 
aan de Euregionale bewustwording. Alle 
deelnemende partijen zijn zo enthousiast dat ze 
hier in de nabije toekomst zeker een vervolg aan 
willen geven. 

 

Eijkhagen wint ‘Beats by Bach’ 
Een prijs krijgen, waar je toch eigenlijk niet zo 
op rekent. Dat overkwam de leerlingen van 4 
tvwo. Die groep werd namelijk winnaar van het 
project 'Beats By Bach'. Dat was een wedstrijd 
opgezet door de Rabobank en de Nederlandse 
Bachvereniging. Tijdens een webseminar 
waarin de vijf uit hele hele land afkomstige 
finalescholen betrokken waren, werden de 
verschillende resultaten/films getoond en 
besprak de jury de films. Daarnaast was de 
jury zogenaamd op weg naar de winnende 
school en liet men tussendoor stukjes film zien 
van het landschap en de omgeving. Toen 
bleek dat leerlingen de trappen van Snowworld 
en het beeld uit de Groenstaat herkenden, was 
het duidelijk! Onze school had gewonnen en 
de jury was op weg naar Eijkhagen!  
Ineens stonden twee heren van de Rabobank 
in het klaslokaal aan de Eijkhagenlaan om aan 
4 tvwo een cheque aan de verbaasde 
leerlingen te overhandigen. De jury prees de 
creativiteit van de leerlingen en gaf aan dat 
met name de keuzes ten aanzien van 
cameravoering, muziekfragmenten en 
montage positief opvielen. Natuurlijk was docente mevrouw Maartje Lancée apetrots op haar leerlingen.  
Wat hebben ze gewonnen? Een exclusief concert op locatie van de Bach-vereniging. Een mooie opsteker voor onze school 
en de ckv-leerlingen. 
 

 



 

 

Eijkhagen en Ikea 
Onlangs schreef Ikea een ontwerpwedstrijd uit met als thema ‘Blauw + Geel = Groen’. Een wedstrijd vooral voor scholieren. 
Leerlingen die aan deze wedstrijd wilden deelnemen konden hier tijdens de lessen beeldende vorming aan werken. Na het 

brainstormen en ontwerpen hebben ze hun beste idee 
uitgewerkt. Vervolgens werden de beste werken geselecteerd, 
ingelijst en in de Ikea-vestiging in Heerlen geëxposeerd. Het 
publiek kon vervolgens via Facebook én in de winkel stemmen. 
Na een spannende periode werd op dinsdag 2 juni de uitslag 
bekendgemaakt en vond de prijsuitreiking plaats. De leerlingen 
van Eijkhagen vielen nogal in de prijzen. Zo waren Anke 
Dortants en Demi Vestjens van h3b favoriet van Sabine 
Teuwen, een vakjurylid van het Ludwigforummuseum in 
Aken. Zij kregen een cadeaubon, oorkonde en poster. Megan 
Garritsen en Nina Blankenhagen van h2b hadden de meeste 
stemmen in de vestiging van Ikea gekregen. Zij ontvingen ook 
een cadeaubon, oorkonde en poster. Daarnaast werd de school 
een cadeaucheque ter waarde van € 400 overhandigd. 

Dorien Roemermann en Diet Swinkels waren er bij en gaven aan enorm trots te zijn op alle leerlingen die hebben 
deelgenomen! 
Bekijk de foto's en website van Ikea voor een impressie van de prachtige werken en de prijsuitreiking.  
 

Girls Day  
Op donderdag 23 april zijn de docenten Dorien Roemermann en Lillian Huibers met 57 meisjes uit 
leerjaar 2 op de Campus van Venlo geweest om daar deel te nemen aan Girls Day. Dit is een 
initiatief van VHTO (landelijke expertisebureau voor meisjes/vrouwen en bèta/techniek). De 
bedoeling van deze dag was om meisjes kennis te laten maken met en te enthousiasmeren voor 
technische opleidingen. Onze leerlingen hebben een workshop programmeren met lego 
mindstorm gevolgd, een demonstratie gekregen van werken met de 3d-printer, een rondleiding 
gehad op de Campus en tenslotte het winnende ontwerp van Luna Hanssen uit v2c (een 
smartphonehouder; zie foto) uitgewerkt.   
De meisjes waren zeer enthousiast en hebben veel vragen gesteld aan de vrouwelijke studentes 
die ze op die dag hebben begeleid.  
Hieronder een korte impressie van winnares Luna:  
‘Van te voren moesten we allemaal een eigen design voor een telefoonhouder met handige 
functies opsturen. Eén daarvan werd uitgekozen, verder uitgewerkt en daarna voor iedereen 
gemaakt. Dat was mijn ontwerp. Toen ik hoorde dat ik gewonnen had, was ik super blij. Het is 
natuurlijk cool als iedereen met jouw ontwerp naar huis gaat.’  
 

Talent centraal 
Via SVO/PL heeft de school de mogelijkheid gekregen om deel te nemen aan het project ‘Het Talent Centraal’. Dit project is 
bedoeld voor de leerlingen van havo 4, (t)vwo 4 en 5 met een N-profiel.   
Het doel van het project is om leerlingen inzicht te geven in hun competenties en persoonskenmerken, die nodig zijn voor 
een bepaalde technische vervolgstudie / beroep. In dat kader hebben leerlingen in de week van 30 maart een test op de 
computer gemaakt. Die test liet de geschiktheid zien voor een bepaald technisch vakgebied, die van meerwaarde kan zijn bij 
het kiezen van een vervolgopleiding. Het geeft de leerling en de decaan een compleet en helder beeld van de leerling als 
uniek persoon.   
  
Leerlingen, die de beste match met een bepaald beroepsprofiel hadden, kregen een vierdaagse stage aangeboden in een 
bedrijf. Per stageplek werkten ongeveer vier leerlingen samen aan een opdracht, die het bedrijf zelf had geformuleerd.  
Leerlingen die dit project als beste zouden doorlopen en na het behalen van hun diploma gaan studeren aan de RWTH of de 
Fachhochschule in Aken, kunnen bovendien een studiebeurs verdienen.  
  
Van alle deelnemende scholen (Bernardinus, Sophianum, Graaf Huyn) hebben de leerlingen van Eijkhagen zeer hoog 
gescoord. Van de achttien leerlingen die bij de bedrijven GDO, CADAC, IDEE en COFELY een stageplek kregen 
aangeboden, waren er liefst twaalf van Eijkhagen afkomstig.  
Van havo 4: Rick Kölker, Richard Duchon, Idris Atmani, Tom Heckmans, Jodie Pluijmen;  
Van (t)vwo 4: Youri Cremers, Glenn Erkens, Tim Geesink;  
Van (t)vwo 5: Danny Scheffer, Kelly Hannemann, Britt Westheim.   
 

http://www.eijkhagen.nl/actueel/fotos-en-videos/ikea-wedstrijd
https://www.facebook.com/IKEAHeerlen/photos_stream?ref=page_internal%20


 

 

Zo stond op zaterdag 13 juni in het Limburgs Dagblad / dagblad De Limburger een interessant artikel van Josette Mulders 
met als kop ‘Talent centraal’, waarin verslag van die stage werd gegaan. Die stage was een schot in de roos, vonden 
scholieren en bedrijven. „Dit is een diepte-investering.”  
Leuk ook de prachtige foto met een drietal stagiaires poserend voor ons schoolgebouw.  

 
Sponsorrun 
Onze leerlingenraad heeft op dinsdag 23 juni in samenwerking met de Schülervertretung van het Carolus Magnus 

Gymnasium in Übach-Palenberg een sponsorrun georganiseerd. 
Deze sponsorrun was bedoeld om zoveel mogelijk geld op te 

halen voor twee goede doelen: Serious Request en Artsen 
zonder Grenzen. In december staat het Glazen Huis in 
Heerlen en dat is de eerste keer dat dit megafestijn in Limburg 
plaatsvindt. 
Zowel de leerlingen van onze partnerschool als de leerlingen 
van Eijkhagen hebben hun uiterste best gedaan om zoveel 
mogelijk rondjes van één kilometer te rennen/lopen. Sommige 
dames zelfs met handtas; anderen al kaartend.  
Ook veel collega’s namen spontaan deel aan deze sponsorrun 
en dat kwam zeer zeker ten goede aan de motivatie van de 
leerlingen. De sfeer zat er goed in en er kan worden 
teruggekeken op een zeer geslaagde dag. De organisatie 
hoopt dan ook dat dit volgend schooljaar een vervolg zal 
krijgen en spreekt haar dank uit aan iedereen die een bijdrage 
heeft geleverd aan deze dag.  
De goede doelen zullen er zeer blij mee zijn. Tot nu toe is € 

7.250,- opgehaald. Er moet echter nog door een aantal 
leerlingen geld worden ingeleverd. De cheque zal in december 

door de leerlingen van beide scholen aan de dj’s van het Glazen 
Huis worden aangeboden. 

 
Boekenfonds 
De leerlingen hebben allemaal een boekenlijst ontvangen waar de in te leveren boeken op vermeld staan. Alle informatie 
met betrekking tot het inleveren van de schoolboeken (2014-2015), de toelichtingbrief boekenfonds, het bestellen van 
materialen, zoals Bosatlas, rekenmachines, woordenboeken en gymkleding en het afhalen van de schoolboeken (2015-
2016) is terug te vinden op onze website www.eijkhagen.nl onder ACTUEEL en daarna Boekenfonds. 

 
Vakantiepost via site 
Zoals u inmiddels wel zult weten, staat alle informatie betreffende de start van het nieuwe schooljaar op het einde van de 
zomervakantie op de website van school. Om portokosten te besparen krijgen alleen de brugklassers en de instromers in de 
andere klassen informatie per post toegestuurd.  
Daarom is het belangrijk dat de leerlingen én hun ouder(s) of verzorger(s) de schoolsite goed in de gaten houden. Daarop 
wordt zo snel mogelijk alle relevante informatie, die betrekking heeft op de start van het nieuwe schooljaar, vermeld.  
De school is van donderdag 23 juli tot en met dinsdag 25 augustus gesloten. In die tijd genieten docenten en niet-
onderwijzend personeel nog van een welverdiende vakantie. 
 

Data kennismakingsavonden komend schooljaar 
In het begin van ieder schooljaar worden ouders en verzorgers uitgenodigd voor de kennis- en informatieavond van het 
leerjaar van uw kind(eren). Hieronder alvast een overzicht van die data: 

 Maandag 14 september 19.00 uur  brugklas (m.u.v. bk tto) 

 Dinsdag 15 september 19.00 uur  4 en 5 (t)vwo 

 Woensdag 16 september 19.00 uur  1+2 tto en 3vmbo-t 

 Donderdag 17 september 19.00 uur  4 vmbo-t 

 Maandag 21 september 19.00 uur  4 havo 

 Dinsdag 22 september 19.00 uur  3 havo en 3 (t)vwo 

 Woensdag 23 september 19.00 uur  2 vmbo-t, 2 havo en 2 vwo  

 Donderdag 24 september 19.00 uur  5 havo (19.00 uur DUO) en 6 (t)vwo (20.00 uur DUO) 

 
 
 

http://www.eijkhagen.nl/


 

 

Eijkhagen goes Global 
Al vele jaren gaat een groep leerlingen van Eijkhagen met de reizen van Global Exploration mee. Dit schooljaar zou Nepal 
met een bezoek worden vereerd, maar helaas gaat dit na de verwoestende aardbeving van 25 april om begrijpelijke redenen 
niet door. Het opgehaalde sponsorgeld blijft echter gereserveerd voor Nepal.  
Te elfder ure is echter een nieuwe bestemming gezocht en ook gevonden: 
China. Afgelopen donderdagochtend zijn drieëntwintig leerlingen, drie docenten 
van school, één dansdocent en één arts  in alle vroegte voor drie weken 
vertrokken. 
Doel van deze reis is de wereld waarin we leven met eigen ogen te zien, te 
leren van andere culturen én om een steentje bij te dragen aan verschillende 
projecten, die in de te bezoeken landen lokaal zijn opgestart.  
Zo wordt dit jaar een bezoek gebracht aan een school in Beijing, waar samen 
met de Chinese leerlingen aan verschillende educatieve en culturele 

activiteiten wordt 
deelgenomen. Elke leerling zal gedurende deze week ook de nachten bij 
hun Chinese buddy ‘s doorbrengen. Daarna gaat de reis naar Guanxi in 
het zuiden van China waar ook een highschool wordt bezocht en 
contacten met Chinese studenten gelegd. In het volle programma staat 
samenwerking met de plaatselijke bevolking centraal en tracht men 
zoveel mogelijk van elkaar te leren. 
Een project dat zonder de ondersteuning van héél veel verschillende 
partijen voor onze leerlingen onmogelijk zou zijn. Alle externe partijen, 
alle ouders, alle medeleerlingen, alle docenten en alle OOP’ers die 
Global een warm hart toedragen, worden nogmaals hartelijk bedankt 
voor alle steun en vertrouwen die is ontvangen. Nu is het aan de groep 
om de komende weken alle steun en vertrouwen waar te maken.  
 
 

Xplore is te volgen op http://www.global-exploration.nl/wordpress/charlemagne/ 
 

Suiker 
Als ouder wil je uiteraard altijd het beste voor je kind. Daar hoort dus ook gezonde voeding bij. Helaas zie je leerlingen voor 
en na school – en soms wel eens tijdens vrije uren – massaal richting supermarkt gaan om daar het e.e.a. in te slaan. 
Gezond?  Vaak niet. Vooral energiedrankjes zijn bij de jeugd erg populair. En dat terwijl er op school heel verantwoorde 
voeding te krijgen is. Volgens het contract dat de school met de GGD heeft, is zeker 75% van het aanbod gezond. In onze 
kantine vind je geen chips, geen chocolade en geen frisdrank met overmatig veel suiker. De discussie over suiker in 
frisdranken is inmiddels weer aangezwengeld, waardoor frisdrankfabrikanten hebben aangekondigd dat frisdranken minder 
gezoet gaan worden. Het aantal calorieën wordt de komende jaren teruggebracht, zodat de cola en sapjes minder ongezond 
worden. Brancheorganisatie Frisdranken, Waters, Sappen heeft hiervoor inmiddels een voorstel aangeboden aan minister 
van Volksgezondheid Edith Schippers. Onderstaande afbeelding spreekt immers voor zich! 
 
Maar misschien kunnen we door kinderen goede voorlichting te geven hier samen ook iets aan doen…... 
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Kalm richting de vakantie….  
Hieronder een aantal leuke links, die ongetwijfeld de komende tijd eens bekeken zouden kunnen worden. Het kan de 
vakantie misschien een stuk aangenamer maken…… 

 Maak een einde aan uitstelleritis 
Wil je rustig op vakantie gaan, dan is het handig om ruim vóór die tijd je lopende klussen en taken afgehandeld te hebben. 
En dus even een eind te maken aan uitstelleritis. Maar hoe doe je dat? 
lees meer<http://megamailing.nl/mail/link.php?M=7410&N=340&L=551&F=H> 

 Of….. hoe opruimen wél lukt: vijf onmisbare inzichten 
Huishoudcoach en schrijfster Els Jacobs zette de meest onmisbare opruiminzichten op een rijtje. Slogans die écht werken. 
Heel fijn voor als je voor je op vakantie gaat nog even flink de boel aan kant wilt hebben. 
lees meer<http://megamailing.nl/mail/link.php?M=7410&N=340&L=552&F=H> 

 Vakantiestress voorkomen? Ga niet! 
Hoe voorkom je vakantiestress? Gewoon, niet op vakantie gaan. Serieus. Dan kun je rustig je werk afronden zonder dat je 
daarnaast ook al honderdduizend dingen moet regelen. 
lees meer<http://megamailing.nl/mail/link.php?M=7410&N=340&L=549&F=H> 

 Zó kom je echt tot rust: zes tips voor een e-mailvrije vakantie 
Je e-mail lezen tijdens je vakantie is geen goed plan. Je komt pas tot rust als je je even helemaal kunt afsluiten van je werk 
en andere beslommeringen. Auteur en trainer Denise Hulst heeft zes tips voor een e-mailvrije vakantie. 
lees meer<http://megamailing.nl/mail/link.php?M=7410&N=340&L=548&F=H> 

 Timemanagement volgens de tomaat-methode 
De absoluut favoriete timemanagementtechniek van Christiane Stenger, auteur van Begrijp je brein 
<http://megamailing.nl/mail/link.php?M=7410&N=340&L=547&F=H>, is de pomodoro-techniek. Hij is namelijk zo simpel als 
het pakken van een tomaat (Italiaans: pomodoro) uit de koelkast. 
lees meer<http://megamailing.nl/mail/link.php?M=7410&N=340&L=550&F=H> 
 

Vakanties en vrije dagen  
Uiteraard is het handig om te weten wanneer de vakanties vallen, zodat u daar met een mogelijke planning van een lang 
weekend of een vakantie rekening mee kunt houden. 
Het is overigens niet toegestaan om zonder toestemming buiten deze periodes 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.   
 
Herfstvakantie: zaterdag 24 oktober t/m zondag 1 november 2015 
Kerstvakantie: 19 december 2015 t/m 3 januari 2016 
Carnavalsvakantie: zaterdag 6 t/m zondag 14 februari 2016 
Pasen: vrijdag 25 maart t/m maandag 28 maart 2016 
Meivakantie inclusief Koningsdag en Hemelvaart: zaterdag 23 april t/m zondag 8 mei 2016 
Pinksteren: zaterdag 14, zondag 15 en maandag 16 mei 2016 
Zomervakantie: zaterdag 23 juli 2015 t/m zondag 4 september 2016. 

 
Puntsgewijs 

 14, 15 en 16 juli: overgangsvergaderingen 

 17 juli: uitdelen rapport 

 18 juli t/m 30 augustus: zomervakantie 
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