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Bij deze nieuwsbrief….. 
Voor u ziet u de vijfde en laatste ‘Nieuwsbrief Ouders’ van dit schooljaar, verschijnend in het begin van de laatste week voor 
de zomervakantie. Een lang schooljaar – nog nooit begon een zomervakantie zo laat - is nu bijna ten einde. Maar ja, we zijn 
als regio Zuid dit jaar als laatste aan de beurt. Komend jaar zal de zomervakantie eerder beginnen, omdat we als regio Zuid  
weer langzaam teruggaan. In het overzicht ‘Vakanties en vrije dagen' kunt zien wanneer dat – net als alle andere vakantie en 
vrije dagen – precies is.  
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 donderdag 16 
juni waren binnengekomen, bleek dat we zeker niet mochten klagen. Toen al hoge slagingspercentages, die na de 
herexamens op dinsdag 21, woensdag 22 en donderdag 23 juni alleen maar hoger zijn geworden. Voorwaar een prima 
resultaat. Hieronder in schema de verrichtingen van de eindexamenkandidaten.  

Afdeling Geslaagd 

vmbo 99% 

havo 90% 

vwo 98% 

      •atheneum 98% 

      •gymnasium 100% 

      •t-atheneum 95% 

      •t-gymnasium 100% 

 
 

De feestelijke 
diploma-
uitreikingen 
hebben 
inmiddels op 
woensdag 6 juli 
(havo), 
donderdag 7 juli 
(vwo) en vrijdag 
8 juli (vmbo-t) 
plaatsgevonden. 

 
 
 
 
 

 



Mutaties 
Op het eind van dit schooljaar verlaat een aantal collega’s de school. Meest opvallende is de pensionering van Jo Palmen, 
docent Nederlands, waarover verderop in deze Nieuwsbrief iets meer. Daarnaast springt nog een andere mutatie in het oog. 
Afdelingsleider vmbo-t Maud Debets verlaat de school na twintig jaar en ziet op Brandenberg de functie van teamleider klas 
1 en 2 en het gezicht naar basisscholen als een grote uitdaging. Haar taak op Eijkhagen wordt overgenomen door Hub 
Scholten (eindverantwoordelijkheid en klas 3 en 4), geassisteerd door Daan Schoenmakers (klas 1 en 2).   
Ook de collega’s Han Rutten, Maurice Kessels, Eric Ubachs, Eric van der Arend, Sabine Scholtes, Peter Beek, Inge Pouw, 
Monique Riedl en Samira Peeters zullen komend jaar niet meer werkzaam zijn op onze school. 
 

Gala 
Tja….. wie had dat nu gedacht. De hele dag mooi weer, de voorbereidingen om er op het gala picobello uit te zien in volle 
gang. De galajurk hing op de kleerhanger, het pak was gestreken, een extra gang naar de kapper was ingelast, de 
schoonheidsspecialiste besteld, het voertuig geregeld. Dan denk je dat je aan alles hebt gedacht. Maar je hebt geen verbond 
met Pluvius en Donar gesloten. En als die twee het op hun heupen krijgen…. berg je maar. 

Dan toch extra sympathiek dat rector Jos van Eyk onze 
eindexamenleerlingen en hun introducés op die bewuste 

vrijdag 27 mei in de stromende regen, gelardeerd met 
donder en bliksem, op de feestlocatie van het Parkstad 
Limburg Stadion welkom heette. Zelfs de aangereikte 
paraplu van gentleman Jos – die zelf het nodige 
hemelwater over zich heen had gekregen -  kon natuurlijk 
niet altijd voorkomen, dat menig regendruppel daar viel, 
waar deze juist niet had moeten vallen.  
Maar de pret was er niet minder om. Een bonte stoet van 

limousines, oldtimers, sportwagens, huifkarren en 
zelfs een boot trok voorbij. Jos ontving alle leerlingen 
in hun mooie galakleding met de nodige egards en 
begeleidde hen over de rode loper onder zijn grote 
paraplu naar de ingang van het stadion.  
De businessclub van Roda JC bleek een perfecte locatie 
voor het gala te zijn. Na de (alcoholvrije) welkomstcocktails viel de keuze van veel gasten op de cocktails van cocktailbar 
Tast & Style. De cocktailkaart voldeed aan ieders wensen en viel uitstekend in de smaak, want er waren creatieve cocktails 
met een originele twist.  
De Chocolate Company verzorgde een heerlijke chocoladefondue waar iedereen zijn eigen spiesje met spekjes, banaan of 
lange vingers kon dippen in de overheerlijke warme chocolade.  
Gedurende de hele avond werden de gasten voorzien van minihamburgers en verschillende soorten snacks. Zeven dj’s 
verzorgden de muziek en de dansvloer was ook druk bezet. Wie een frisse neus wilden halen, liep even naar de tribune. 
Tijdens het gala is het de laatste jaren de gewoonte geworden om uit de leerlingen een Prom Queen en Prom King te 
kiezen. Voor Naomi Remmen (vmbo-tl 4c) en Glenn Lemlijn (vwo 6c) werd het een onvergetelijke avond: de keus viel op 
hen.  
 



Street Art project 4 vmbo 
Docente Dorien Roemermann vertelt vol trots over het voorbije Street Art Project op 4 vmbo: 
‘Afgelopen jaar hebben we bij CKV een pilot opgestart met als thema Street Art. Dit thema is uiteraard gelinkt aan de 
uitgebreide collectie ‘Murals’, schilderingen en graffiti-werken die te vinden zijn in Parkstad. Kleurrijke muurschilderingen,  
groot en klein! En deze collectie wordt regelmatig aangevuld met nieuwe werken. Daar moet je als cultureel vak natuurlijk 
iets mee! 

In Parkstad krijgen Street Art- en Urban Artartiesten alle 
ruimte. Ook op grote vlakken en goed zichtbare plekken in de 
stad. Deze ‘Murals’ zijn kunstwerken in de openbare ruimte. 
Het is kunst die toegankelijk is voor iedereen en een 
verfraaiing voor Parkstad. De leerlingen van 4 vmbo hebben 
tijdens dit project informatie gekregen over Street Art en 
Graffiti. Vervolgens werden ze uitgedaagd om een plek 
binnen de school te zoeken en een ontwerp te maken om 
deze plek op een passende wijze in ‘the picture’ te zetten.  
Imke Dippel en Indra Boon (beiden Etl4d) hebben 
gezamenlijk een prachtig ontwerp gemaakt van een vos in 
retro-kleuren. De perfecte locatie was de nieuwe entreehal. 
Besloten werd om deze vos achter de plantenbak op te 
hangen, zodat het kunstwerk, net als de panter van DALeast 
(Coriovallumstraat 26), gedeeltelijk verscholen is. Als CKV-
docent ben ik enorm trots op deze twee zeer creatieve 

meiden, die dit werk in hun vrije tijd zijn komen maken. Wat een betrokkenheid! Het succes van deze pilot zorgt ervoor, dat 
we het project komend schooljaar grootser willen aanpakken.’ 
 

Jo Palmen stopt er mee 
Jo Palmen, wie kent hem niet. Velen van u zullen hem 
ongetwijfeld nog als docent hebben gehad. Maar……, dat 
monument gaat Eijkhagen nu verlaten. In twee etappes gaf Jo 
op dinsdag 5 en woensdag 6 juli zijn laatste les(sen) in zijn 
actieve loopbaan als docent Nederlands.  
Hij geeft aan: ‘Ik kan stellen dat ik van de 65 jaar die ik oud 
ben, er 49 heb doorgebracht op Eijkhagen: van 1963 (toen de 
school als dependance van Bernardinus in het Kapellebos 
startte) tot 1968 als leerling en van 1973 tot 2016 als leraar. 
Alleen al uit dit feit blijkt hoe zeer ik me op deze school thuis 
heb gevoeld.’  
Jo was zichtbaar ontdaan door het afscheid dat collega’s hem 
boden. Een aangekleed lokaal, een T-shirt met daarop de 
knorrige (balkon)figuren Statler and Waldorf uit de Muppet-
show en het bezoek van de collega’s Nederlands tijdens zijn 
(laatste) les. 
 

Internationalisering 
Volgend schooljaar bestaat voor de leerlingen van 4 vwo wederom de mogelijkheid om deel te nemen aan het multilateraal 
Erasmus+ uitwisselingsproject ‘How it is to live, study and work in a foreign EU country. Bij dit project, dat een looptijd kent 
van drie jaar (2015-2018), zijn maar liefst ‘negen scholen betrokken: 
1.            Liceo Scientifico Ettore Majorana in Scordia, Sicilië/Italië 
2.            Tornion Yhteislyseon Lukio in Tornio, Finland 
3.            Urola Ikastola in Azkoitia-Azpeitia, Baskenland/Spanje 
4.            MTÜ Kool 21.sajandil in Tallinn, Estland 
5.            Liceo Statale Celio-Roccati in Rovigo, Italië 
6.            Santa Maria La Real in Aguilar de Campoo, Spanje 
7.            Joyce Frankland Academy Newport in Newport, Groot-Brittannië 
8.            The Higher School of Environmental Protection in Leszno, Polen 
9.            Charlemagne College Eijkhagen in Landgraaf, Nederland 
Het verblijf van alle deelnemers vindt over en weer plaats in gastgezinnen van de betrokken landen, dit voor de duur van 6 
dagen. Verder gaan ze aan de slag met het thema door het maken van excursies en het uitvoeren van 
projectwerkzaamheden. De kosten voor deelname aan dit project bedragen € 215,- 

 



Tto-reizen naar Canterbury, Newport en Zaragoza 
De uitwisselingen in het  tvwo zijn altijd het hoogtepunt van het jaar. Spannend, leerzaam, maar vooral ook leuk! De 
leerlingen zijn er eigenlijk het hele jaar al direct en indirect mee bezig. Hoewel de meeste leerlingen veel zin hadden om te 
gaan, was het voor anderen vooral ook 
spannend. 
De tto-brugklassen en derde klassen vertrokken 
een week voor de meivakantie naar Engeland.  
De brugklassen gingen met hun mentoren 
Jeannette Bus en Oscar van Roy naar Engeland. 
B1j ging naar Newport en B1k naar Canterbury. 
De Newport-groep bezocht de Joyce Frankland 
Academy en logeerde in gastgezinnen van de 
leerlingen van deze school. Op school werden 
verschillende lessen bezocht en er werden ook 
excursies gemaakt. Een dag naar Londen was 
het hoogtepunt van deze reis.   
Op 6 juni ontving B1j de klas van Newport. Ook 
die week stond veel op het programma: Aken, 
Keulen en Maastricht en een programma op 
school met de Europadag op woensdag 8 juni. 
De Engelse leerlingen vertegenwoordigden die 
dag Wales, Engeland, Schotland en Noord-
Ierland met een eigen stand. 
B1k reisde met mentor Frans Hendriks en Debbie Odita naar Canterbury en verbleef overdag in Stafford House, een school 
die gespecialiseerd is in Engels taalonderwijs voor buitenlanders. Engelse docenten gaven elke ochtend les en waren diep 
onder de indruk van het niveau van het Engels van onze leerlingen.  
Tenslotte gingen 37 leerlingen van tv3c en tv3d naar Zaragoza. Een lang, intensief en educatief programma met bezoekjes 
aan Zaragoza, Madrid, het Prado. Op de voorlaatste dag stond nog een gezamenlijk project met het thema  'The 
Democratisation of Education' op het programma.  
 

Afscheid van Parents Council 
Na vele jaren als vrijwilliger te hebben meegewerkt namen Magda Huntjens en José Hoofs op 25 mei afscheid van de TVWO 
Parents Council. De Parents Council vormt een klankbordgroep binnen het tvwo en is een groep ouders die meehelpt bij 
verschillende activiteiten binnen de afdeling Tweetalig Onderwijs. De Council vormt een grote bron van inspiratie en 
ondersteuning voor de school. 
Omdat hun kinderen aan het einde van dit jaar onze school met een diploma gaan verlaten zit het werk voor beide dames er 
op. Vele jaren hielpen ze mee bij o.a. de tvwo informatie avonden, open dagen, Christmas party's, introductiedagen in Wylre 
en niet te vergeten de tto musical. Altijd waren ze aanwezig op de vergaderingen van de Parents Council, waar zij op een 
zeer positieve manier meedachten om de kwaliteit van het tto op onze school te verbeteren.  
Beiden nog eens hartelijk dank voor hun enorme inzet.  
 

Inda-Gymnasium op bezoek bij h2a 
Klas h2a heeft op donderdag 16 juni deelgenomen aan het Street Art Heerlen 
project, dat in samenwerking met het Inda-Gymnasium uit Kornelimünster en 
de Fontys Lerarenopleiding Sittard georganiseerd was.  
Na aankomst van de Duitse partnerschool in Landgraaf volgde eerst een 
algemene introductie in het OLC. Hierna werden de Nederlandse en Duitse 
deelnemers verdeeld in internationaal getinte groepjes onder leiding van de 
Fontys-studenten. Na enkele ludieke kennismakingsactiviteiten ging het 
richting Heerlen, waar in dezelfde gemengde groepjes de ‘Stadtralley’ - met 
de verschillende Street Art kunstwerken - werd voltooid. Onderweg moesten 
de leerlingen samen diverse opdrachten uitvoeren. Terug op 
school de lunch in de Martinzaal.  
Hierna gingen de leerlingen in hun eigen groepje opnieuw aan 
de slag, nu  met een Graffiti workshop. De beste resultaten werden 
na afloop bij de officiële prijsuitreiking beloond met een leuke 
verrassing.  
Hoewel de jonge scholieren van beide locaties nog niet veel taalonderwijs genoten hebben, heeft dit project hen de 
mogelijkheid geboden actief gebruik te maken van de Nederlandse en de Duitse taal als communicatiemiddel. 
 



Eijkhagen goes Global 
Al vele jaren gaat een groep leerlingen van Eijkhagen met de reizen van Global Exploration mee. Dit schooljaar is Togo, een 
West-Afrikaans land tussen Ghana en Benin, het doel van de reis. Het opgehaalde sponsorgeld van de trappenrun zal naar 
bestemmingen in Togo gaan.  
Afgelopen zaterdagochtend 16 juli zijn vierentwintig leerlingen, drie docenten van school, een begeleider van global 
exploration 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. 
De projecten waar dit jaar aan wordt meegewerkt staan hieronder kort beschreven. 

 In Agbodrafo worden mangroves geplant in het meer bij het lyceum en zal er een ‘SGE-boot’ gebouwd worden 
voor het lokale ontwikkelingscomité. Deze boot kan ingezet worden voor toeristische activiteiten. De opbrengst van 
de boot zal gedeeltelijk gebruikt worden om de aanplant en het beheer van mangroves te organiseren.  

 Er is in Togo geen consistent beleid op het gebied van afvalinzameling, waardoor er ontzettend veel afval in de 
openbare ruimte ligt. Er wordt meegeholpen aan het Zam-Ké project, een project om de bewustwording van de 
bevolking van het probleem van afval in het algemeen en de plastic zakjes in het bijzonder te verhogen.  

 In Aklakou wordt een cultureel centrum met een regionale functie opgezet. Dit centrum biedt jongeren de 
mogelijkheid om iets over hun eigen cultuur te leren door middel van activiteiten zoals: muziekles, dansles, theater, 
meditatie, documentaires, films, verhalen vertellen, exposities en een museum. 

 Het ziekenhuis in Aklakou is door het bezuinigen van de overheid aan verval onderhevig. Gedurende de 
uitwisseling zal er gewerkt worden aan het opknappen van een aantal 
ruimtes in het ziekenhuisje, de bouw van ruimtes en het installeren en 
distribueren van materialen die vanuit Nederland verscheept kunnen 
worden. Tevens wordt er meegeholpen bij het opknappen van het 
lyceum van Aklakou, het lyceum van Agbodrafo en het college van 
Djagblé. 

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/  
 

Gymnasiasten in Rijksmuseum van Oudheden  
Op 22 april hebben de eindexamenleerlingen van het gymnasium een bezoek gebracht aan het Rijksmuseum van Oudheden 
te Leiden, waar zij examenworkshops voor de vakken Grieks en Latijn gevolgd hebben. De examenworkshops sloten aan bij 
de teksten die de leerlingen hebben gelezen voor de eindexamens Grieks en Latijn. In het Kabinet der Klassieken voerden 
de leerlingen in groepjes onderzoeken uit naar tekst en relevante thematiek uit beide pensa. Aan de hand van zowel 
primaire, secundaire als materiële bronnen, die ze zelf moesten selecteren, trokken ze hun eigen conclusies over de 
aangeleverde onderzoeksvragen. Aan het eind van de workshops hebben de leerlingen een presentatie gegeven over hun 
onderzoeksresultaten. Op deze manier kregen de examenteksten een (materiële) context en komt de wereld achter tekst en 
auteur tot leven. Ter afsluiting konden de leerlingen een bezoek brengen aan de vaste collectie van het museum.  
 

The Baker’s Wife 
De tto-musical The Baker’s Wife werd op vrijdag 3 en 
zaterdag 4 juni in theater Landgraaf opgevoerd. Het 
werden fenomenale voorstellingen. Twee uitverkochte 
zalen: de droom van cast en crew ging in vervulling. Met 
zichtbaar plezier en (schijnbaar) groot gemak werd het 
publiek op hartverwarmende wijze veroverd.  
De geroutineerde samenwerking tussen de acteurs en de 
technische mensen achter de schermen mag gerust 
professioneel worden genoemd. Het geniale decor was erg 
knap geconstrueerd: uiterst functioneel en tevens een lust 
voor het oog. 
Een magnifiek meeslepend verhaal, dat zich in een Frans 
bergdorpje afspeelde. Wat is er genoten van de 
dramatische wendingen en de verrassend mooie muziek. 

Dit was totaaltheater onder leiding van regisseur Stan Hoofs, die ook tekende voor de bewerking van deze musical. 
Het publiek in de twee uitverkochte voorstellingen heeft genoten. En dat gold óók voor de medewerkers! 
 

http://www.global-exploration.nl/wordpress/charlemagne/


Zweden wint 
Nee… niet het Eurovisiesongfestival, zeker niet het  Europees kampioenschap voetbal, maar de enige echte Europadag van 
Eijkhagen is dit keer door een superieur Zweden opgeëist.  
Het was dit jaar voor het eerst een echt internationaal gebeuren. Twintig groepen van V2a, V2b, V2c, twee groepen van het 
Carolus Magnus Gymnasium uit 
Übach-Palenberg, Duitsland en vier 
groepen van de Joyce Frankland 
Academy uit Newport, Engeland 
vertegenwoordigden 26 Europese 
landen. 
Alle groepen hadden vooraf informatie 
gezocht over de geschiedenis, de 
economie, de geografie en over 
algemene zaken over het toegewezen 
Europese land. Daarna volgde een 
verwerkingsopdracht voor diverse 
vakken. Alle resultaten waren op de 
EU-dag te zien in de stands die de 
leerlingen hadden gemaakt voor hun 
land. Kosten nog moeite werden 
gespaard. Er werden ook dit jaar heel 
veel typische gerechten en drankjes 
van de diverse landen uitgedeeld. 
België had verse friet, Duitsland 
deelde pretzels uit, Italië had 
prosciutto. 
Vooraf was al bekend gemaakt, dat de 
eerste prijs een vierdaagse reis naar Rome zou zijn. Reden te meer om met geweldig originele stands te komen. De 
deskundige jury bestond uit docenten, ouders, 
leerlingen en onderwijsondersteunend personeel. Ze 
waren het er allemaal over eens: één land stak er met 
kop en schouders bovenuit: Zweden. Vier leerlingen 
van V2c presenteerden het land van Ikea en H&M op 
een fantastische manier. De stand van Zweden was 
perfect. Er werd veel interessante informatie gegeven 
en de vier dames bleven zich tot en met de laatste 
minuut voor honderd procent inzetten. Rachelle, Lynn, 
Maxime en Femke werden dan ook de terechte 
winnaars van de EU-dag 2016.  

 
Eijkhagen als Jet-Net-school  
In het Limburgs Dagblad werd op 14 juni 
bekendgemaakt dat Eijkhagen CMC wederom een 
van de deelnemende scholen aan het Jet-Net-project 
is. Via dit project wordt geprobeerd om het onderwijs 
aantrekkelijker te maken voor jongeren, en 
opleidingen af te stemmen op de eisen van het 
bedrijfsleven.  
 

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 (2016-2017), de 
toelichtingsbrief boekenfonds, het bestellen van 
materialen, zoals Bosatlas, rekenmachines, 
woordenboeken en gymkleding en het afhalen van de schoolboeken (2016-2017) is terug te vinden op onze website 
www.eijkhagen.nl onder ACTUEEL en daarna Boekenfonds. 
 
 

http://www.jet-net.nl/home.html
http://www.jet-net.nl/home.html
http://www.eijkhagen.nl/


Beats by Bach 
Op vrijdag 10 juni maakte de CKV-klas van 4 (t)vwo van docente Maartje Lancee een trip naar Utrecht. De leerlingen van 
deze klas hadden namelijk een filmpje gemaakt in het kader van de wedstrijd Beats by Bach. Vanwege het feit dat Eijkhagen 
vorig schooljaar met de eerste prijs aan de haal ging, waren de verwachtingen hoog gespannen. Hoewel we als school de 
meeste stemmen binnensleepten, werd Eijkhagen niet als winnaar aangewezen.  
Het juryrapport: 
‘De originaliteit en de inzet van de acteurs valt op! Er is vrijheid genomen met het script en dat is te waarderen. Ook het 
gebruik van muziek valt op. Leuk dat acteerstukje met Bach, het is overtuigend. Ook grappig dat je een klavecimbel hoort als 
ze achter de piano gaan zitten. Leuk verzonnen om het ‘Hosanna’ en het klavecimbelstukje door elkaar heen te gebruiken. 
De wc-scene is omgetoverd tot een geheel eigen versie en werkt verassend. Mooi gekozen ook ‘Nun ist mein Jesus nun 
gefangen’, terwijl hij verdrietig op de wc zit, om ze dat als duet te laten zingen. Leuk detail: de tekst op de wc-deur. 
De beste ondersteuning van de muziek is bij de Duitslandscene. De vertraging van het beeld, zijn sprong naar de vrijheid 
richting het licht van de deur in samenspel met de muziek is  opvallend goed. 
Je voelt je daardoor als kijker verbonden met die vrijheid. De ‘Korte en Pittig’ bordjes werken vervolgens erg grappig als 
ontlading van dat moment. De bosscene is in essentie een goed idee, maar qua camerawerk een niet heel spannende 
oplossing en door het inzoomen en behouden van het standpunt nogal een statische scene.’ 
 
Noord Korea Zuid 
De 4/5 vwo kunstgroep is op donderdag 23 juni naar 
Kasteel Strijthagen (Artland) geweest. De leerlingen 
hebben op deze locatie aan beeldbeschouwing 
gedaan. Hierdoor komt de kunst natuurlijk extra 
dichtbij. Een prachtige zonnige ochtend die erg 
inspirerend was voor zowel leerlingen als docente 
Maartje Lancee en stagiaire Brenda Kuijpers.  
De expositie die bezocht werd, heette 'Noord Korea 
Zuid' en liet diverse kunstwerken uit deze landen 
zien. Zeer traditionele (Noord-Korea), maar ook 
westers georiënteerde kunst (Zuid-Korea). Het 
contrast tussen de benadering van een kunstwerk is 
enorm en hierdoor waanzinnig interessant. De 
expositie is nog tot oktober te bezoeken. Het kasteel 
is iedere dag geopend van 11.00 tot 16.30 uur.  
 
Presentatieavond plus-projecten 
Op dinsdag 21 juni vindt de presentatieavond plaats van leerlingen die hebben gewerkt aan een Plus-project. Dit wordt 
begeleid door de excellentie-coaches Nathalie Crapanzano en Frans Hendriks. De avond loopt van 19.00 tot 22.00 uur en 
vindt plaats in lokaal 209-210. Het programma: 
1. Loes Cremers en Sophia Dover (tV2) - Spaanse taalbeheersing 
2. Lieneke Aldenhoven (tl3c) en Felicia Backhuis (tl3b) - wiskunde/speurtocht  
3. Mika Sijben (H3c) en Irio Winthaegen (H3b) - Engels boek 
4. Jody Mommertz (tV4) - roman schrijven (en Junior Bildung Academie) 
5. Anka Notermans (tV4) - Frans boek en film 
6. Kelsey Scholtes en Noëlle Scholtes (V4) - stage the Cube (Museumplein Limburg) 
7. Bram de Hoog en Joris Wijnands (V4) - stage Zuyd Hogeschool werktuigbouwkunde 
8. Yu Fan Chen en Shanaya Theunissen (tV5) - project Schone Scholen/Niet te verteren 
9. Senne Wijnen (V4) - (stage HTC) en Lisa Kroonen (tV5) – beiden stage IDEE 
Leerlingen krijgen op die avond het certificaat 'Plus-project' uitgereikt, dat ze mooi kunnen gebruiken in hun portfolio of plus-
document. Mentoren van bovenstaande leerlingen zijn in het bijzonder van harte welkom! Verder staat de deur (oude 
hoofdingang) uiteraard voor alle belangstellenden open.  

 
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. Alleen de brugklassers en de instromers (onze nieuwe leerlingen) in de andere 
klassen krijgen 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 maandag 1 augustus tot en met vrijdag 26 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 19 september 2016 19.00 uur: kennismakingsavond brugklassen (m.u.v. tto) 

dinsdag 20 september 2016 19.00 uur: kennismakingsavond 1 t/m 5 (t)vwo 

woensdag 21 september 2016 19.00 uur: kennismakingsavond 2 t/m 4 vmbo-t 

donderdag 22 september 2016 19.00 uur: kennismakingsavond 2 t/m 4 havo 

dinsdag 27 september 2016 19.00 uur: kennismakingsavond 5h+6 (t)vwo (19.00 uur 
DUO voor havo / 20.00 uur DUO voor vwo) 

 

Gamen 
Kinderen gamen tegenwoordig erg veel. Soms zijn ze niet achter het beeldscherm vandaan te slaan. Gamen brengt echter 
wél de nodige risico’s met zich mee. Wilt u meer informatie, activeer dan eens de volgende link: uwkindengamen.nl  
 

Schoolvakanties 2016-2017 
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. 

 Herfstvakantie 22 oktober t/m 30 oktober 2016 

 Kerstvakantie 24 december 2016 t/m 8 januari 2017 

 Carnavalsvakantie 25 februari t/m 5 maart 2017 

 Paasmaandag 17 april 2017 

 Meivakantie 22 april -7 mei 2017 

 Hemelvaart 25 en 26 mei 2017 

 Pinkstermaandag 5 juni 2017 

 Zomervakantie 15 juli t/m 27 augustus 2017. 
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. 

 
Tot slot 
De laatste loodjes 
worden nu gelegd aan 
de voltooiing van de op 
te knappen Martinzaal.  
De collega’s Loek Kil 
en Maurice Slabbers 
hebben de laatste 
weken heel wat 
geschuurd, 
geplamuurd, geplakt en 
geschilderd om ervoor  
te zorgen dat de 
Martinzaal er aan het 
begin van het nieuwe 
schooljaar weer 
picobello uitziet.  
 
 
 
 
 


