
  
 
  
 
 
 

 
Beste leerlingen en ouders/verzorgers, 
 
Allereerst wensen we jullie allen een 
bijzonder mooi 2018! We hopen dat jullie – 
net als wij - hebben genoten van die 
heerlijke kerstvakantie. Wat fijn om even 
vrij te zijn, los te laten en extra tijd en 
aandacht voor alle mooie dingen in het 
leven te kunnen hebben.  
 
Voor onze leerlingen was het dit jaar een 
extra lange kerstvakantie in verband met de 
verhuizing van !mpulse Kollum naar de 
tijdelijke huisvesting. Vóór de kerstvakantie 
hebben we met z’n allen een heel speciale 
Communityweek beleefd en met pijn in het 
hart maar met een hoofd vol mooie 
herinneringen afscheid genomen van ons 
oude vertrouwde gebouw aan de Gerrit 
Bleekerstraat.  
 
 

 
In de kerstvakantie is een groot deel van 
onze spullen (ingepakt in 1.000 dozen) en 
meubilair (in 12 vrachtwagens) van de 
Gerrit Bleekerstraat verhuisd naar ons 
tijdelijke gebouw aan de Johannes 
Bogermanstraat. 
 
Het team van !mpulse Kollum heeft vooral 
afgelopen maandag en dinsdag keihard 
gewerkt om de tijdelijke huisvesting zo 
goed als ‘!mpulse Kollum-proof’ te maken. 
Er is met man en macht gesjouwd, 
uitgepakt, gepoetst, geschoven, geboord, 
geshuffeld, opgehangen, gesorteerd, nog 
meer gesjouwd, nog flink wat meer 
uitgepakt, ingericht en gestyld.  
 
En wis en waarachtig: binnen anderhalve 
dag zagen we dat de standaard grijs/witte 
units een flinke !K-metamorfose hebben 
ondergaan!  
 

 
We voelden ons woensdagochtend nog wat 
onwennig maar de komst van de leerlingen 
maakte dat we zagen en voelden dat het 
best al goed was. 
 
De komende weken zullen we ons de 
tijdelijke huisvesting in gezamenlijkheid 
eigen gaan maken en daarbij zoeken naar 
de meest plezierige manier van samenleven 
en samen leren. 
 
Ik heb er het volste vertrouwen in dat het 
gebouw aan de Johannes Bogermanstraat 
binnen de kortste keren voor ons allemaal 
een fijn thuis zal zijn en ik reken erop dat 
we hier over anderhalf jaar afscheid nemen 
met pijn in het hart en een hoofd vol mooie 
herinneringen. 
 
Lekker lezen! 
 
Bea Kroeze   
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Communityweek @!K 
 
De week voor de kerstvakantie staat 
volgens goede !K-traditie in het teken van 
Community-activitieiten. Die traditie zetten 
we, ook voor de laatste keer in ons gebouw 
aan de Gerrit Bleekerstraat en midden 
tussen de verhuisdozen, ook dit schooljaar 
voort.  

 
De Communityweek stond bol van de 
festiviteiten rondom de verhuizing en het 
afscheid van ons gebouw, de 
ArtseXpression, reanimatielessen, 
loopbaanoriëntatie en profielwerkstukken. 

Leerlingen hebben een eigen Community-
opdracht gekozen en zijn samen en onder 
leiding van een teamlid en 
eindexamenleerlingen aan de slag gegaan 
met een zinvolle opdracht die in het teken 
staat van het aanleren van vaardigheden en 
burgerschapscompetenties.  
 
De opbrengsten van de Communityweek 
komen ideren jaar ten goede aan een door 
de leerlingen zelf gekozen goed doel: dit 
jaar is gekozen voor KWF.  

 
Oldenburg  
Op maandag 18 december stapten we, 
inmiddels volgens traditie, met al onze 
leerlingen en een aantal leerlingen van het 
leerlingen konden kiezen uit een aantal 

verschillende culturele activiteiten. In de 
middag was er de ruimte om lekker over de 
kerstmarkt te wandelen.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Loopbaanoriëntatie @!K  



Voor leerjaar 3 stond de Communityweek in 
het teken van loopbaanoriëntatie en de 
profielkeuze. 

 
Tijdens deze week werden er verschillende 
workshops gegeven door externe 
deskundigen. De workshops aan het begin 
van de week stonden in het teken van: Wie 
ben ik? Wat zijn mijn talenten? Dus wat kan 
ik?  

De workshops later in de week gingen meer 
in op het thema: Wat wil ik? Daarnaast is er 
nog een dag stagegelopen. De week werd 
afgesloten in een kring waarbij onder 
leiding van de coach de link werd gelegd 
met de verschillende profielen die we 
richting het eindexamen op !mpulse Kollum 
aanbieden.  

 
In de periode tot aan de voorjaarsvakantie 
kan er door leerlingen van leerjaar 3 
weloverwogen een profiel worden 
gekozen.  
 
Reanimatie-onderwijs  
Naast een diploma op het juiste niveau wil 
!mpulse Kollum de leerlingen ook tools in 
handen geven om op sociaal en 
maatschappelijk gebied het beste uit 
zichzelf, maar ook uit anderen, te halen en 
een bijdrage te leveren aan een veilige 

school en omgeving. Daarom is onze 
school begonnen om álle leerlingen en 
teamleden te leren reanimeren. We hebben 
hiertoe een samenwerkingsovereenkomst 
gesloten met de Hartstichting.  

 
De leerlingen leren via ‘de 6-Minutenles’, 
het lesprogramma van de Hartstichting, 
hoe ze borstcompressies kunnen 
toepassen, mond-op-mond-beademing 
kunnen geven en een AED kunnen 
gebruiken. De reanimatielessen worden 
gegeven door eigen teamleden van !mpulse 
Kollum. Zij hebben een cursus tot 
reanimatie-instructeur gevolgd. Deze 
cursus is gecertificeerd door de 
Nederlandse Reanimatie Raad.  
 



Aan het einde van de cursus ontvangt de 
leerling een certificaat van de 
Hartstichting. We zorgen ervoor dat 
leerlingen niet eenmalig leren reanimeren, 
maar dat deze vaardigheid tenminste 
eenmaal per jaar herhaald wordt.  

 
In de Communityweek hebben  we de 
herhalingscursus aangeboden aan onze 
eindexamenleerligen aan en gaven we de 
volledige cursus aan leerlingen die vanaf 
een andere school voor voortgezet 
onderwijs zijn ingestroomd. Later in het 
jaar komen de andere leerjaren aan bod.  
 
Profielwerkstukpresentaties  
Het profielwerkstuk is een praktische 
opdracht voor leerlingen in het laatste 
leerjaar van het havo, vmbo en vwo die als 
een soort 'meesterproef' dient. Leerlingen 

maken een uitgebreid werkstuk over een 
onderwerp uit hun gekozen profiel en 
voeren daarbij zelfstandig en in een groepje 
een klein onderzoek uit. Het doel daarvan 
is tweeledig: enerzijds kan de leerling 
theoretische kennis verdiepen, anderzijds 
worden vaardigheden, zoals het opzetten 
van een onderzoek, experimenteren, 
analyseren, beschrijven en presenteren 
geoefend.  

 
In de Communityweek werden door onze 
eindexamenleerlingen havo en vwo de 
puntjes op het profielwerkstuk gezet en 
vonden op woensdagavond de presentaties 

plaats. We hebben genoten van de mooie 
presentaties, de interessante onderwerpen 
en de levendige discussie die we samen 
konden voerden. En wat fijn dat er zoveel 
ouders/verzorgers bij aanwezig waren!  
 
Inloopmiddag en kerstmarkt  
Eén van de Community-opdrachten was het 
organiseren van een kerstmarkt. Deze vond 
plaats op 21 december tussen 14.00 en 
16.00 uur in onze Expo. Tevens boden we 
op dat moment belangstellenden de 
mogelijkheid om samen met ons 
herinneringen op te halen en/of afscheid te 
nemen van het gebouw.  

 
Hoe leuk was het om veel van onze oud-
leerlingen terug te zien en mooie 
herinneringen op te halen!  Ook Omrop 



Fryslân vond onze laatste middag op de 
Gerrit Bleekerstraat nieuwswaardig en gaf 
live verslag op de radio.  

 
De opbrengsten van de kerstmarkt kwamen 
uiteraard ten goede aan ons goede doel. 

Kerstgala  
Zoals ieder jaar wordt de Communityweek 
afgesloten met een spetterend, door onze 
leerlingen georganiseerd, kerstgala.  Ook 
de opbrengsten van het kerstgala worden 
geschonken aan het KWF. Wat wás het een 
mooi (afscheids)feest! 

 
Opbrengsten 
Naast het feit dat we een super goede, 
mooie en ook gezellige Communityweek 
hebben beleefd met z’n allen, hebben we 
en pasant ook nog een dikke duizend euro 
opgehaald en overgemaakt aan KWF. Goed 
gedaan!  



Even gluren @!K aan de J. Bogermanstraat 
 
Op 5 december is er gestart met het 
plaatsen van de units van onze tijdelijke 
huisvesting op het plein van het Lauwers 
College. Nieuwsgierig als we zijn, konden 
we het niet laten om – ook samen met onze 
leerlingen - een kijkje te gaan nemen.  

 
In notime zijn de units aangevoerd, 
geplaatst, via een vernuftig systeem aan 
elkaar geschroeft en voila: daar stond 
binnen 5 werkddagen ons tijdelijk thuis.  
 
 

In de weken daarna is er flink gewerkt aan 
de afwerking aan de binnenkant en zijn er 
o.a. deuren, leidingen, trappen en sanitair 
geplaatst.  
 
Op donderdagavond 21 december zijn de 
werkzaamheden afgerond en werd de 
sleutel van de tijdelijke huisvesting aan ons 
overgedragen. 
 
Meer lezen over de bouw van de tijdelijke 
huisvesting? Check dan de reportage van 
Waldnet. 
 
 

Verhuizen @!K 
 
Na de oplevering van de tijdelijke 
huisvesting op donderdag 21 december, de 
laatste dag van onze Communityweek, zijn 
de verhuizers begonnen de eerste spullen 
te verhuizen van de Gerrit Bleekerstraat 
naar de tijdelijke huisvesting. Ook de 
afdeling ICT is die dag gestart met het 
ontmantelen van ons ICT-netwerk en het 
verhuizen van de infrastructuur. Op vrijdag 
22 december rond de klok van 21.00 uur 
was de verhuisklus geklaard. De Gerrit 
Bleekerstraat was zo goed als leeg..   



 
 
 
 
 
  
 

 
 



..en de Johannes Bogermanstraat  klaar om 
ingericht te worden. 

 
In de kerstvakantie is er door de afdelingen 
facilitair en ICT van Piter Jelles doorgewerkt 
om de opgeleverde units school-proof te 
maken. Chapeau! Er is een nieuw draadloos 
netwerk aangelegd, 6 spliksplinternieuwe 
uiterst geavanceerde digiborden 
aangesloten,  tafels en stoelen, 

whiteborden en kasten in de verschillende 
ruimtes geplaatst, lampen opgehangen, de 
blauwe balie geïnstalleerd en nog heel, heel 
veel meer. 
 
Restte het team maandagochtend 8 en 
dinsdag 9 januari de flinke klus om alle 
1.000 dozen uit te pakken en de 
meeverhuisde spullen een nieuw plekje te 
geven.  

 
 
 
 

Sport en Spel @!K 
 
We hebben niet alleen afscheid genomen 
van ons schoolgebouw aan de Gerrit 
Bleekerstraat, we hebben ook afscheid 
moeten nemen van onze oude, vertrouwde 
gymzaal aldaar. 

 
Dit afscheid nemen koste een aantal 
teamleden -  zowel letterlijk (maar dan heb 
je ook wat!) ;-) als figuurlijk – nog flink wat 
moeite.. 



 
 

 
 
We zullen gaan sporten in de van der BIJhal. 
Deze sporthal is gevestigd aan het 
Maartensplein in Kollum, niet direct naast 
de deur. We hebben er daarom voor 
gekozen de lessen Sport & Spel voortaan in 
een blokuur aan te bieden. Op die manier 
hebben we allen de minste hinder van het 
op- en neer reizen tussen de sporthal en de 
school.   
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nieuw rooster @!K 
 
Op 29 januari, na de  tweede Settingweek 
en toetsweek, start periode 3. Met ingang 
van periode 3 voeren we normaliter flink 
wat roosterwijzigingen door. We hebben er 
in verband met de verhuizing naar de 
Johannes Bogermanstraat en het feit dat dit 
ook flink wat roosterwijzigingen oplevert, 
voor gekozen alle roosterwijzigingen 
tegelijkertijd en al op 9 januari al in te laten 
gaan. De komende weken wordt het nieuwe 
rooster finegetuned.    



Welkom @Johannes Bogermanstraat 
 
We startten woensdag met onze leerling 
aan de Johannes Bogermanstraat volgens 
traditie in de Kring. Tijdens deze Kring was 
er tijd om lekker even bij te kletsen maar 
ook serieuze zaken over samen leven en 
leren in de tijdelijke huisvesting met elkaar 
te besrpeken. Wat een verrassing was het 
dat we tijdens Kring door onze mede-
leerlingen van het Lauwers College Kollum  
welkom werden geheten en getrakteerd 
over een overheerlijk stuk taart. Wat lief! 
Wat attent! Wat tof! Dikke dank jullie wel! 
 

 
 

 
 

!K @ Johannes Bogermanstraat 23 
 
En voor je het weet is het januari 2018 en 
fiets, rijd of loop je iedere ochtend richting 
de Johannes Bogermanstraat alsof het de 
normaalste zaak van de wereld is. Ga je 

onder het ‘!mpulse Kollum bord’ door, 
parkeer je je fiets naast het wit/blauwe 
gebouw en stap je door de witte deur bij de 
gymzaal van het Lauwers College je school 
binnen. Ga je richting je nieuwe gele, 
blauwe of rode – inmiddels schone – kluisje, 
hang je jouw jas aan één van de pas vrijdag 
geleverde kapstokken en zet je koers 
richting de XS-Expo waar je aan de blauwe 
balie - of op de stapel verhuisdozen of nee, 
toch niet- gaat zitten bijkletsen, lekker 
even in je telefoon kruipt of de kans grijpt 
om even uitgebreid te zwaaien naar of te 
Appen met met je collega-leerlingen van 
het LCK, pak je een gloedjenieuwe laptop 
uit de laptopkast in lokaal A en ga je fijn 
KWT-en aan de roze tafels of loop je de trap 
op richting lokaal X waar docent Y, Y of Z 
met zijn of haar mooie kekke nieuwe 
digibord weer een knijter van een les heeft 
voorbereid en stap je daarna op het fietsje 
richting de van der Bijhal om je twee uur 
flink door docent H, I, nee J of A in het 
zweet te laten werken, waarna je terugkeert 
naar de Johannes Bogermanstraat om op je 
inmiddels vaste plek op de tafels in de gang 
te genieten van het onderweg opgepikte 
visje, verse croissants, witte kaiserbroodjes 
of de altijd lekkere zak Pringels. Sta je met 



je groepje voor de klas je PO te presenteren, 
ga je met je docent op excursie naar 
Oldenburg en/of het rivierengebied, vraag 
je verlof aan voor een dagje rechtbank, 
lopen de tranen je over de wangen om die 
stomme grappen van leerling en/of docent 
A, B of C, pingel je als vanouds een riedeltje 
op de piano, mag je weer met twee duimen 
omhoog op de foto, bekijk je de wereld 
door een wel heel speciale bril, leidt je jouw 
broer, zus, vriend of vriendin, vader of 
moeder rond in jouw nieuwe school, bel je 
zowaar alweer met je thuisfront omdat je 
net wat te uitbundig hebt gezwaaid naar de 
die hele leuke overbuurvrouwen en 
concludeer je dat het toch allemaal best wel 
heel erg veel meevalt in die ‘containers’ van 
!K. Zowat. Kijk maar!  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ouders/verzorgers @!K 

 
Woensdagavond 11 januari namen een 
aantal nieuwsgierige klankbordouders al 
een kijkje in onze tijdelijke huisvesting.  
We kunnen ons goed voorstellen dat 
ouders/verzorgers staan te trappelen om 
even binnen te stuinen. Dat kan, dat mag, 
dat vinden we leuk. De deuren van !K staan 
voor jullie open. Lieve leerlingen, voel je vrij 
om je ouders/verzorgers een rondleiding 
tijdelijke huisvesting aan te bieden - 
uiteraard op een daarvoor geschikt 
moment. Daarnaast is onze Open Dag op 1 
februari (tussen 16.00 en 20.00 uur) een 
uitgelezen gelegenheid om nieuwsgierige 
ouders/verzorgers, opa’s oma’s, broertjes 
en zusjes te ontvangen. Jullie zijn van harte 
welkom! 

Volg !K @ Instagram 
 
Wil je al onze avonturen op de Johannes 
Bogermanstraat volgen? Geen !K-nieuws 
meer missen? Volg ons dan ook op 
Instagram @piterjellesimpulsekollum! 
 

@LCK Dikke dank jullie wel van !K 
 
Rest ons onze collega’s en mede-leerlingen  
van het LCK hartelijk te bedanken voor de 
zeer hartelijke en warme ontvangst. Wat fijn 
dat we op  jullie plein mogen wonen, jullie 
twee van jullie lokalen met ons willen delen, 
jullie deur altijd voor ons openstaat, jullie 
kopieermachine  voor ons draait, we ook 
gebruik mogen maken van jullie Wifi, de 
post – bij jullie bezorgd – bij ons wordt 
gebracht, jullie leerlingen onze stoelen 
willen en kunnen repareren, jullie onze 
verdwaalde collega’s spontaan te hulp 
schieten. Dit waarderen we zeer en maakt 
ook dat we ons snel thuis voelen aan de 
Johannes Bogermansstraat en geeft ons alle 
vertrouwen in heel fijne, prettige manier 
vansamen wonen, en samenleven en samen 
werken. Dikke dank jullie wel!  
 


