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Campus got talent 
Aan de ouders/verzorgers van de leerlingen klas 1 van de 

Campus Middelsee  

 

Betreft: Campus got talent op vrijdag 12 april 2019 

Komende vrijdagavond 12 april staat Campus got talent op het 

programma. Deze avond willen we graag laten zien welke talenten onze 

leerlingen in huis hebben! Vanuit de Talentstromen laten we mooie 

dingen zien die leerlingen gemaakt hebben en vaardigheden die ze 

beheersen. U zult zien: onze leerlingen barsten van de talenten! Ook zijn 

er leerlingen die vanuit eigen hobby of sport gaan laten zien wat ze 

kunnen. 

U bent van harte uitgenodigd om dit spektakel mee te maken. 

Onderstaand het programma. 

 

Programma Campus got talent 

19:45 uur: inloop met koffie/thee 

20:00 uur: opzet van de avond/presentatie individueel 

leerlingtalent/winnaars staande ovatieprijs en special act 

20:15 uur: Start ronde 1: vrije inloop/open deur 

Tijdens deze ronde kunt u vrij alle lokalen langs om de talenten te 

aanschouwen 

20:45 uur: Start ronde 2: ouder-kind ronde  

Tijdens deze ronde bent u te gast in het lokaal waar uw kind zijn/haar 

talent laat zien 

Rond 21:00 uur: Afsluiting 

 

 

We hopen u allen te mogen begroeten komende vrijdagavond op de 

Campus! 

Van harte welkom!! 

De organisatie van Campus got talent. 

 

 
 

Leerlingen in 2019-2020 
Leerlingen die op de campus blijven of naar een andere (Piter Jelles) 

school willen gaan is het voor het aanmelden het volgende van belang:  

• Binnen PJ kunnen we de leerlingen via somtoday overschrijven. 

Hier is geen aanmeldformulier voor nodig. De scholen kunnen dit 

intern overschrijven.  

• Als leerlingen van PJ naar een andere school gaan, ontvangt de 

administratie van PJ een bewijs van inschrijving van de vervolg 

school, zodat de administratie van PJ deze leerlingen  kan 

uitschrijven. De aanmelding  regelen de ouders met de vervolg 

school.  

• Voor wat betreft het overschrijven naar de Ulbe van Houten 

school, dit is nog in overleg met de Ulbe van Houten school. 
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Coastwatch-Waddenplastic Dagprogramma 
Op vrijdag 12 april 2019 werkt Klas 1 voor Coastwatch en 

Waddenplastic. 

 

Voor Coastwatch:  

- inventariseren en opruimen van gevonden afval 

- inventariseren/tellen vogels en andere dieren 

 

Voor Waddenplastic: 

- telling HDPE- korrels langs vloedmerk in ons toegewezen dijkvak 

 

We beginnen deze dag op school: 

 

08.30uur: Basegroup  

09.00uur: korte instructie(film) en nadere uitleg telmethode 

  installeren waddenplastic-app op mobiel 

09.45uur: met de auto richting Zwarte Haan 

10.00uur: aankomst zeedijk 

10.15uur: aan het werk  

13.30uur: klaar met het werk en terug naar school 

  op school: verwerking/verzending gegevens 

 

Wat heb je nodig en moet je zelf verzorgen ? 

-Telefoon met de strandscanner/waddenplastic app (op school 

installeren) 

-Fototoestel (camera op mobiel kan ook) 

-Verrekijker (indien mogelijk) 

-pen/potlood (+ eventueel reserve) 

-Passende kleding: hou rekening met de verwachte 

weersomstandigheden, misschien een regenjas of een pot 

zonnebrandcrème. 

-Lunchpakket en pauze hapje met voldoende drinken 

 

Begeleiding: 

M. Jorissen en R. de Vries 

 
 

 

 

 

 

 

Excursie WaddenCenter Afsluitdijk Klas 1 
Woensdag 17 april 

 

Voor het thema Nederland Waterland (Aardrijkskunde) bezoeken we op 

woensdag 17 april  het WaddenCenter Afsluitdijk bij Kornwerderzand 

aan het begin van de Afsluitdijk. 

 

Tijdens de excursie leren we wat de Afsluitdijk voor Nederland heeft 

betekend en welke rol deze in de komende tijd zal hebben. We 

verzamelen informatie voor onze presentatie Nederland Waterland.  

 

We vertrekken om 12.30 uur vanaf school en zijn ongeveer om 15.15 

uur weer terug. 

 

De heren R. de Vries en R. Zondervan zorgen voor het vervoer en de 

begeleiding. 

 

 

Natuurkunde/scheikunde 
Mevr. Stornebrink heeft ontslag genomen voor de uren die ze les geeft 

binnen PJ. Zij blijft wel binnen de Campus werken en zal de examen 

leerlingen begeleiden naar het examen. 

Wij bedanken mevr. Stornebrink voor haar inzet. 

 

De nask uren leerjaar 1 en 2 zullen worden overgenomen door dhr. 

Hiemstra. De uren scheikunde/ natuurkunde  leerjaar 3 zullen worden 

gegeven door mevr. De Witte. 

 

 

 

Klas 3 Toetsweek. 
In de jaarkalender staat in week 24 de toetsweek gepland, meteen na 

de buitenlandreis. 
In overleg met de vakdocenten van klas 3, is besloten de toetsweek een 

halve week te verzetten. 
Daarmee geven we de leerlingen de kans beter voorbereid en uitgerust 

aan de toetsweek te beginnen. 
De toetsweek start op donderdag 13 juni en eindigt op woensdag 19 

juni.  
Herkansingen kunnen dan in de dagen/week erna plaatsvinden.  
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 Presentatie PWS, 

Geachte ouders van leerlingen in het derde leerjaar, 

 

De afgelopen weken heeft uw zoon of dochter hard gewerkt aan het 

profielwerkstuk. Naast het maken van een onderzoeksverslag hebben ze 

ook een product gemaakt die het onderzoek ondersteunt en als laatste 

gaan het onderwerp ook nog presenteren. Onderwerpen die aan bod 

komen zijn: gameverslaving, de zwarte-pieten-discussie, Terschelling, 

het huis van de toekomst en nog vele andere onderwerpen 

  

Graag willen wij u uitnodigen voor een avond presentaties van het 

Profiel werkstuk. Donderdagavond 18 april van 19:30 -21:00 is er een 

mogelijkheid om de eigen presentatie van uw zoon of dochter te 

bekijken maar ook de presentatie van een andere leerling. De leerlingen 

zijn dan al reeds beoordeeld en hebben dan een voldoende of goed 

gehaald voor hun Profielwerkstuk in de dagen ervoor. 

  

Het is een mooie afsluiting van het harde werken van de leerlingen zo 

vlak voor de meivakantie. 

  

Tot ziens op donderdag 18 april om 19:30 uur. 

  

Met vriendelijke groet, 

Het team van De Foorakker 

  

  
 
 
 
 

 
 


