
 
 
 
 
 
 

Hááálo !mpulsel abonnees,  
 
Het lijkt gister dat we met z’n allen - 
sportief als we zijn op !K - op Expeditie 
Kollum gingen, eergister dat de pimp-de-
bankjes-Community op miraculeuze wijze 
onze steigerhouten exemplaren creatief 
omtoverde in prachtige kunstwerken, 
vorige week dat de meest mooie Escher 
krijttekeningen ons schoolplein sierden en 
we flink geroerd waren door schitterende 
dansvoorstellingen van onze leerlingen. En 
je zou toch echt denken dat het nog maar  
7 nachtjes geleden is dat onze 
bovenbouwleerlingen met geweldige 
verhalen terugkeerden van hun 
zelfgeregelde stages? En met z’n allen heel 
#hardgaan in Walibi? Afgelopen vrijdag, 
toch?! Nou nee hè! Dit alles is al bijna twee 
maanden geleden. Huh?! Hoe dan? Wát is 
die vakantie toch voorbij gevlogen! 
 
 

 
We hopen, trouwe !mpulselabonnees, dat 
jullie ook zo ontzettend hebben genoten 
van die welverdiende, lange, hete, 
zonovergoten zomer. Het team van !mpulse 
Kollum in ieder geval wel!  
 
In deze editie van ons glossy informatieve 
magazine ‘!mpulsel’ blikken we met een 
flinke glimlach op ons gezicht terug op vele 
hoogtepunten uit de laatste periodes van 
het vorige schooljaar – wat waren dat er 
veel! -, stellen we onze nieuwe collega’s 
aan jullie voor, zwaaien oud-collega’s uit 
en praten we jullie in woord en beeld bij 
over alles wat er speelt rondom Piter Jelles 
!mpulse Kollum.  
 
Uitgerust, opgeladen, bruisend van energie 
en borrelend van nieuwe plannen en ideeën 
en met de focus op samenwerking en de 
Campus Kollum zijn we op 3 september aan 
het schooljaar 2018 -2019 begonnen.  

 
Wij zijn voornemens er in alle opzichten 
wederom een bijzonder zonnig en 
geslaagd schooljaar van te maken met z'n 
allen.  
 
Een bijzonder schooljaar wordt het in ieder 
geval. De voorbereidingen op het samen 
wonen en samen leven binnen de Campus 
Kollum zijn in volle gang. Wij kijken er naar 
uit om aan het eind van het schooljaar 
samen met de bibliotheek, de Colle en onze 
collega’s van het Lauwers College Kollum in 
te huizen in die supergave Campus!  
 
En we kijken er zeker naar uit onze 
leerlingen dinsdag en ouders/verzorgers 
donderdagavond weer te zien op !K. Wij 
hebben zin in het schooljaar 2018 - 2019! 
 
Lekker lezen. 
Bea Kroeze 
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!mpulsel vervus AVG @!K 
 
Het was  voor de zomervakantie eventjes 
stil aan het !mpulselfront. Want ojé die 
AVG, wat doe je daar als eindredactie van 
het glossy informatieve magazine van !K 
mee?  
 
Onze nieuwsbrief de !mpulsel schijnt – wij 
herhalen wat we hierover horen en lezen - 
beroemd en berucht te zijn om haar 
verzameling aan gloedjenieuwe, actuele 
items, immer positieve insteek, ludiek 
thematische inslag, vernieuwende  quasi-
(over)enthousiaste (boven- en onder)toon, 
de altijd positief persoonlijke noot en de 
opbouwende, vernieuwende en 
verbindende grondslag. Dit alles kleurrijk 
ondersteunt door een uitgebreid arsenaal 
aan sprekend beeldmateriaal. Ook ons 
Instagramaccount is daar – volgens de 
voornamelijk lovende recensies -  een 
sprekend voorbeeld van.  
 
Met buitengewoon veel liefde en plezier, 
grotendeels hobbymatig, veelal in de eigen 
vrije tijd en voornamelijk vanuit passie, 
stellen we deze !mpulsel voor onze 
abonnees samen en vullen we ons 

Instagramaccount, vanuit dezelfde context, 
met liefde voor onze volgers. 
 
Waarom?  
Omdat we trots zijn op hetgeen zich 
afspeelt in en rond !K en dat alles graag met 
onze abonnees en volgers delen. Omdat we 
onze leerlingen en teamleden heel hoog 
hebben zitten en daar waar mogelijk graag 
in het zonnetje zetten. Omdat we ouders en 
andere belangstellenden vanuit de 
verbinding dolgraag willen betrekken bij de 
praktische uitvoering van onze – 
gezamenlijke - visie op onderwijs. Omdat 
we het belangrijk vinden onze trouwe 
abonnees te informeren over dit alles.  
 
En dat doen we het meest optimaal in 
woord en in beeld. Tot 25 mei jl. konden wij 
ons volledig uitleven op dit gebied. En toen 
trad de AVG ( Algemene Verordening 
Gegevens-bescherming) in werking. Met 
alle gevolgen van dien. 
 
Het uitblijven van een !mpulsel editite 6 
schooljaar 2017-2018 en de stilte op ons 
Instagramaccount is in verschillende 
gremia dan ook niet onopgemerkt 

gebleven. Flink wat abonnees en volgers 
trokken aan de bel en lieten van zich horen. 
 
Al het hierboven genoemde heeft ons na 
lang wikken, wegen en flink wat overleg, 
doen besluiten de !mpulsel – veel later dan 
gepland – toch in zijn oude, vertrouwde stijl 
en vorm onder onze abonnees te 
verspreiden. Ook hebben we ervoor 
gekozen weer te publiceren op ons 
Instagramaccount. We hebben er daarbij 
wel bewust voor gekozen om veelal gebruik 
te maken van foto’s die gemaakt en 
gepubliceerd zijn vóór de invoering van de 
AVG en louter namen te noemen die in 
diezelfde categorie vallen. Voor de foto’s 
gemaakt na 25 mei geldt dat we 
toestemming kregen voor publicatie of 
gebruikten we foto’s die in ons beeld van 
de werkelijkheid, AVG-proof zijn.  
 
Voor de goede orde: In de loop van de 
eerste periode van dit schooljaar worden 
ouders/verzorgers en leerlingen ouder dan 
16 jaar d.m.v. een digitaal formulier 
gevraagd om toestemming te verlenen voor 
het publiceren van beeldmateriaal door 
Piter Jelles !mpulse Kollum van hen en/of 
hun kinderen.  



Welkom @!K Nico Prins 
 
Hallo beste lezer! 
 

 
  
Mijn naam is Nico Prins en ik zal komend 
schooljaar een paar uurtjes per week Mens 
en Natuur komen geven op !mpulse Kollum. 
Ik ben 31 jaar oud en woon in Leeuwarden 
met mijn vriendin Jessica, mijn dochter Isa 
en onze hond (Yara).  
 
Na ongeveer 10 jaar in het bedrijfsleven te 
hebben gewerkt werd het toch tijd om in de 
spiegel te kijken en mezelf af te vragen: 
Waar word IK nou gelukkig van? Het 
antwoord was duidelijk niet het 

bedrijfsleven. Omdat ik altijd een passie 
heb gehad voor het lesgeven heb ik via Piter 
Jelles 2,5 week stage kunnen lopen op 
onder andere !mpulse Kollum en het was 
meteen duidelijk. Hier moet ik zijn. Daarna 
ben ik als invalleraar aan de slag gegaan bij 
Comenius in Leeuwarden. Ook kwam er na 
de stage een vacature open op !K en deze 
heb ik met beide handen aangegrepen. Ik 
ben daarom ook heel blij dat ik op deze 
geweldige school mag komen werken. 
Buiten de klas zal ik druk bezig zijn met 
mijn studie en de vrije tijd die ik over heb 
besteed ik met mijn gezinnetje. Mocht je 
nog iets van me willen weten; vraag maar 
raak! 
 

Welkom @!K Hille Saakstra 
 
Hallo!  
Ik ben Hille Saakstra, 33 jaar en woonachtig 
in Leeuwarden. Ik ben sinds 2010 
werkzaam als docent Sport & Bewegen voor 
OSG Piter Jelles en komend jaar zal ik deze 
lessen op !mpulse Kollum komen geven. 
Naast het geven van lessen Sport & 
Bewegen ben ik ook nog twee dagen per 
week projectleider voor het vernieuwen van 
de praktijkvakken op de locatie YnSicht van 

OSG Piter Jelles en probeer ik komend jaar 
mijn Master Learning and Innovation af te 
ronden.  
 
Sport loopt als een ‘rode draad’ door mijn 
leven. In mijn jeugd heb ik vele uren 
doorgebracht op de verschillende 
kaatsvelden die Friesland rijk is. Naast het 
kaatsen, mocht ik graag voetballen en 
skiën. Naast de sport, beleef ik veel plezier 
aan het maken van reizen. Bij voorkeur trek 



ik dan rond, slaap ik in een bed & breakfast 
en reis ik met het openbaar vervoer.  
 
Ik kijk erg uit naar het werken voor !mpulse 
Kollum en hoop er samen met de collega’s 
en leerlingen een mooi jaar van te maken. 
 

Welkom @!K Tonia Couperus 

Hallo!  

Na 15 jaar werkzaam te zijn geweest in de 
detailhandel, heb ik twee jaar geleden 
besloten het roer om te gooien en te gaan 
doen waar mijn hart ligt, namelijk werken 
in het onderwijs.  

Tijdens de opleiding tot onderwijsassistent 
heb ik ervaring opgedaan op een 
basisschool. Na het afronden van de 
opleiding heb ik invalwerk gedaan op een 
school voor speciaal voortgezet onderwijs. 
Hier werkte ik met leerlingen in de leeftijd 
van 12 tot 18 jaar. Ik ontdekte dat ik mij als 
een vis in het water voel bij deze 
leeftijdsgroep.  

Als onderwijsassistent ga ik groepen 
leerlingen begeleiden en ondersteunen bij 
het plannen, organiseren en uitvoeren van 
hun werk tijdens keuzewerktijd en 
schooleigen projecten zoals de Community 
en Setting.  

Waar ik veel waarde aan hecht is dat 
leerlingen kunnen werken vanuit een veilige 
omgeving, zelfvertrouwen krijgen om goed 
te functioneren en zelfstandig worden door 
voldoening en het geloof in eigen kunnen. 

En dat vanuit deze basis elke leerling zich 
mag ontwikkelen tot wie hij of zij is.  

En wie ben ik?  

Mijn naam is Tonia Couperus en ik woon 
samen met mijn man en twee kinderen van 
6 jaar in Kommerzijl. Vanaf mijn 10e rijd ik 
paard en dat doe ik nog steeds. Ook ga ik 
graag een rondje skeeleren of fietsen met 
de hond. Muziek is belangrijk voor mij. Ik 
zing veel en vind het leuk om op stap te 
gaan, bijvoorbeeld naar een dancefestival.  

Ik kijk er enorm naar uit om er samen met 
de leerlingen een fijn, gezellig en bovenal 
productief jaar van te maken!  

Tot ziens! 

Welkom @!K Janny Bosma 

Hallo,  

Mijn naam is Janny Bosma en vanaf het 
nieuwe schooljaar ga ik de lessen wiskunde 
en rekenen geven aan de eerste en tweede 
klassen van !mpulse  Kollum. Ik kom naar 
Kollum op maandag, dinsdag en vrijdag.  



 

Na jarenlang in het bedrijfsleven werkzaam 
te zijn geweest heb ik mijn hart gevolgd en 
heb ik mij om laten scholen tot docent 
wiskunde. Coachen en kennis overdragen 
gaf mij altijd al veel voldoening, hier wilde 
ik veel meer mee doen en dan in het vak 
wiskunde. Rekenen en wiskunde waren 
altijd mijn lievelingsvakken. Toen ik mij 
ging verdiepen in !mpulse Kollum wist ik 
dat dit de school is waar ik graag zou willen 
werken. Ik ben dan ook zeer blij dat ik hier 
aan de slag mag!  

Ik woon in Leeuwarden en ben getrouwd 
met Rick. Wij hebben drie kinderen die 
inmiddels allemaal de deur uit zijn. De 
oudste twee wonen in het midden van het 
land en komen helaas niet zo vaak meer 
thuis. De jongste is sinds een half jaar de 
deur uit en woont in Leeuwarden. Hem zie 
ik wel regelmatig, volgens zijn eigen 
zeggen vaak genoeg… Het is nu wel erg stil 
in huis maar gelukkig hebben we nog ons 
hondje Sem. Mijn hobby’s zijn koken, en 
dan vooral taarten bakken, en reizen.  

Ik zie ernaar uit om alle leerlingen, ouders 
en teamgenoten te leren kennen. Ik heb 
enorm veel zin in het nieuwe schooljaar en 
hoop er samen met jullie een fijn jaar van 
te maken. Tot ziens op Piter Jelles !mpulse 
Kollum! 

Welkom @!K Rozemarijn 

Hallo zusammen,  

Mijn naam is Rozemarijn Palma, 24 jaar en 
ik woon in Leeuwarden. Ik ben dit jaar 
begonnen met hardlopen en daar verslaafd 
aan geraakt, daarnaast houd ik van 
wandelen, reizen en erop uit gaan met 
vriendinnen. Zelf ben ik vaak in Duitsland 

te vinden. Deze zomer heb ik vier weken op 
een camping aan de Moezel gewerkt (zie 
afbeelding).  

Aankomend schooljaar zal ik bij jullie stage 
(LIO) komen lopen. Ik ga het vak Duits 
geven. De reden dat ik voor de Duitse taal 
gekozen heb is heel simpel. Ik vind de taal 
en het land zo prachtig dat deze wil 
overbrengen bij de leerlingen. Ook omdat 
de taal steeds belangrijker wordt.  

Graag wil ik samen met jullie onze 
leerlingen ondersteunen bij hun 
persoonlijke ontwikkeling en hen nieuwe 
kennis mee geven die zij in nieuwe situaties 
kunnen toepassen. Ik verheug me er nu al 
op!  

Liebe Grüße  

Rozemarijn 

 

 



Welkom @!K Jimte en Rianne 
 
Ook zeggen wij tegen Jimte en  Rianne: 
welkom op !K! Jimte - die we al kennen van 
zijn derdejaars stage – zal het komende 
schooljaar de lessen Engels gaan  
verzorgen aan (een) leerjaar 1 en 2. Rianne 
neemt de lessen Maatschappijleer voor haar 
rekening. In een volgende !mpulsel stellen 
zij zich uitgebreid aan jullie voor! 
 
Tegen Fleur schaap zeggen we: welkom 
terug @!K!  
 
Fleur zal de werkzaamheden van Marcella 
van der Leij overnemen – die de zieke Dorijn 
van Doorn vervangt – tot het moment dat 
Dorijn voldoende is hersteld om al haar 
werkzaamheden weer op te pakken. Dorijn 
zal aan de start van het schooljaar weer op 
maandagochtend aanwezig zijn op !K. Fijn, 
Dorijn! 
 

Byebye @!K 
 
Met gemengde gevoelens hebben wij aan 
het eind van het schooljaar, om 
verschillende redenen, afscheid genomen 

of moeten nemen van een aantal zeer 
gewaardeerde !K-collega’s. 
 
Helaas hebben we afscheid moeten nemen 
van Jorrit Dijk, onze collega Sport & Spel, 
Jorrit is vanaf dit schooljaar werkzaam als 
LO docent op de Piter Jelles locatie de 
Brêge. We wensen Jorrit heel veel succes en 
plezier in z’n nieuwe job. Gelukkig zijn we 
Jorrit niet hélemáál kwijt; hij komt met 
regelmaat terug op !K om 
reanimatieonderwijs te geven. Een pak van 
ons hart!  
 

 
 
Onze collega Feike Mollema die het 
afgelopen jaar de lessen natuurkunde aan 
onze bovenbouwleerlingen verzorgde, 
heeft besloten vervroegd met pensioen te 
gaan.  

Voor Sjoerd Krol eindigde de vervanging 
van de wiskundelessen van Femkde de Boer 
aan het einde van vorig schooljaar.  
 
Ook namen we afscheid van Fleur Schaap 
die afgelopen schooljaar het zorgteam 
kwam versterken. En zwaaiden we Joey 
Rozenberg uit die een meer tijd en energie 
gaat steken in zijn passie voor fotografie. 
 
Dikke dankjewel zeer gewaardeerde 
collega’s voor jullie waardevolle bijdrage 
aan !K in het schooljaar 2017 – 2018. We 
kijken terug op een hele fijne 
samenwerking. Heel veel pret en succes 
met jullie nieuwe werkzaamheden en/of 
geniet volop van jullie vrije tijd! 
 

 
 



Byebye Anjo Sinnema @!K 
 

  
 
Na 10 jaar !mpulse Kollum is het tijd om 
afscheid te nemen. In 2008 ben ik op !K 
begonnen als doc ent Sport & Spel. Wat was 
ik blij toen ik ontdekte dat !mpulse een 
eigen gymzaal had.  
 !mpulse groeide in leerlingenaantal en ik 
groeide in leeftijd. Zodanig zelfs dat het 
geven van alle lessen Sport en Spel wel een 
beetje te zwaar voor mij werd en dus ging 
ik omzien naar andere mogelijkheden 
binnen het onderwijs.  

  

Nu heb ik vroeger MMS gehad. Voor 
diegenen die niet meer weten wat dat 
betekent – want de MMS is voor de 
Mammoetwet- MMS staat voor Middelbare 
Meisjes School en dat betekende dat wij 
helemaal geen wiskunde kregen.  
  

Ik vond dus dat er wat “mis“ was met mijn 
algehele schoolopvoeding en ben ongeveer 
5 jaar geleden wiskunde gaan studeren. In 
eerste instantie omdat ik het leuk vond 
maar nadat Bea mij had gevraagd om de 
wiskundelessen voor klas 1 en 2 te gaan 
verzorgen ben ik met nog meer 
enthousiasme doorgegaan met de studie.   
  

Wat vond ik het spannend die eerste lessen 
wiskunde. Kon ik de stof wel op een goede 
manier uitleggen aan de leerlingen ? Wat 
was ik benieuwd naar de eerste toets-
resultaten. ’s Nachts om 3.00 uur zat ik 
mijn eerste toetsen na te kijken.. en wat een 
opluchting dat de resultaten alleszins 
meevielen. Gelukkig heb ik dat nakijken om 
3 uur ’s nachts niet lang volgehouden ( is 
ook niet erg goed voor je gezondheid).  
  

Na nu 4 jaar wiskunde te hebben gegeven 
is het tijd om weer een switch te maken, 
namelijk naar die van een gepensioneerde. 
Met ingang van het volgend cursusjaar zal 
!mpulse Kollum zonder mij beginnen. Ik zal 
mij niet gaan vervelen want ik wil mijn 
wiskunde-B nog afmaken, ga weer 
fitnessen en roof regelmatig de bibliotheek 
in Leeuwarden leeg op zoek naar leuke 
boeken.  
  

Ik wil jullie allemaal het allerbeste wensen 
voor de toekomst. Jullie realiseren het je 
misschien niet maar jullie zitten op een 
bijzondere en fijne school.  
  

Het ga jullie allemaal goed!!  
  

Anjo Sinnema  
 
 
 
  

 
 
 
 
 



Byebye Anjo Sinnema @!K 
 
Op donderdag 21 juli nam het team van !K, 
zoals het hoort, op grootse wijze afscheid 
van onze zeer gewaardeerde – en dat is een 
understatement - collega Anjo Sinnema.  
Dank voor de organisatie van dit leuke 
mooie feestje, Anjo! 

 
Anjo was 10 jaar werkzaam voor !K en ruim 
40 jaar voor Piter Jelles en zijn voorgangers. 
Wát een prestatie. Chapeau Anjo!  

 
 
We willen je ook in deze !mpulsel nog een 
keer ontzettend bedanken voor jouw 
bijdrage aan !K de afgelopen 10 jaar. We 
wensen jou heel veel geluk, plezier en heel 
veel mooie momenten toe met jouw Hans in 
de komende jaren. Geniet van al je vrije tijd!  
 
En vergeet ons niet – via jouw 
gloedjenieuwe iPhone - te volgen op Insta, 
hè!? ;-) 
 
Wat zullen wij jou gaan missen, Anjo! 
 
 
 
 
  



Een diploma @!K 
 
Super trots zijn we ook dit jaar op ál onze 
geslaagde eindexamenkandidaten. Een 
geweldige prestatie van uiteraard al onze 
toppers van leerlingen, die naast de 
opgedane kennis in al die jaren ook volop 
alle geleerde vaardigheden in konden 
zetten om met fantastische cijfers – ver 
boven het landelijk gemiddelde - te mogen 
slagen.  

 
Daarnaast een geweldige prestatie van ons 
enthousiaste en betrokken team, dat ieder 
jaar weer zorgt voor een diploma met 
meerwaarde dat volop recht doet aan de 
kennis en vaardigheden die in onze huidige 
maatschappij worden gevraagd. Chapeau! 
 

Op 19 juni, direct na de examen-uitslag, 
vierden we samen met onze leerlingen een 
klein feestje – volgens traditie in een 
rijkelijk versierd lokaal en uiteraard met Jip 
& Janneke champagne. Omrop Fryslân wist 
ons ook dit jaar te vinden en maakte deze 
reportage. 

 
Direct daarna gingen we met een auto vol 
geladen de hort op om onze geslaagde 

topper thuis te verrassen met een dikke –
vette – Hoera, geslaagd! -taart. 
 
Vrijdag 30 juni vierden we onder leiding van 
de coaches met alle geslaagde leerlingen en 
hun thuisfront een flink geslaagd diploma-
feestje in een overvolle Expo. 

 
Lieve eindexamenkandidaten, alle succes 
van de wereld met alles wat jullie in de 
toekomst gaan doen. We houden contact en 
zien jullie graag nog een keer terug op !K; 
de deur staat wagenwijd voor jullie open! 
  



 
Schrijft 

 
Binnen Piter Jelles en vanuit !mpulse Kollum 
is het prachtige idee ontstaan om – 
wederom in het kader van Leeuwarden 
Culturele Hoofdstad 2018 - een literair 
evenement te houden: Piter Jelles Schrijft. 
Piter Jelles was een groot schrijver/dichter 
in zijn tijd en aandacht voor literatuur 
vanuit OSG Piter Jelles past dan ook heel 
goed bij de culturele evenementen van dit 
jaar. Het CMT heeft dit idee omarmd en 
door alle schooldirecteuren is medewerking 
vanuit de school toegezegd. De bedoeling 
is dat er op 5 november 2018 een 
bruisende literaire avond plaatsvindt waar 
leerlingen en medewerkers hun literaire 
kwaliteiten kunnen laten zien. Taalkundig 
mag en kan alles, als het maar resulteert in 
een pracht van een gedicht, een column of 
een kort verhaal.  
 
Tijdens de avond zijn schrijvers aanwezig 
en worden er prijzen uitgereikt. Binnenkort 
worden op alle scholen posters 
opgehangen en flyers uitgedeeld over Piter 
Jelles Schrijft. In september en oktober zijn 
er Masterclasses te volgen.  

 
We kijken uit naar de mooie literaire werken 
die onze leerlingen en collega’s gaan 
opleveren! 
 

 
 
Een projectgroep (onder andere docenten 
Nederlands van al onze locaties)  is bezig 
met de voorbereidingen van dit evenement.  
 
We houden jullie uiteraard op de hoogte 
van de ontwikkelingen van dit project.  
 
Meedoen? Check hier de 
opdrachtomschrijving via: Piter Jelles 
Schrijft. 
 
 
  
 

 
Arts eXpression 

 
Op   21   maart   vond   de   zesde  editie  
van  de  Arts eXpression  plaats  in De 
Harmonie in Leeuwarden. Het was   een   
prachtige   avond   waar   leerlingen van alle 
scholen van Piter Jelles volop hun talenten 
op   het   gebied   van   de   kunsten    hebben 
vertoond. Het werd een avond om nooit 
meer te vergeten. 

 
Want wat hebben we genoten van al die 
leerlingen die op het podium van de grote, 
volle, zaal van Stadschouwburg de 
Harmonie in Leeuwarden hun kunsten 
vertoonden.  
 
Stiekem genoten wij het meest van de super 
vette en vooral ook heel originele en 



indrukwekkende act van !mpulse Kollum: 
‘De Kluit’.   
 
De deskundige vakjury was het volledig met 
ons eens en riep !mpulse Kollum met ‘De 
Kluit’ uit tot de beste act Podiumkunst van 
de Arts eXpression 2018. Hoera, de eerste 
prijs voor Johan, Nienke, Myrka, Renéé, 
Wopkje An, Anna Wytske, Anouk, Dineke, 

Famke, Femke Ilja, Merel, Raico, Marieke en 
Jisca! 

 
Het prachtige kunstwerk ‘we’re not broken 
just bent’ van Cristina en Bette was al een 
aantal weken te bewonderen in de hal van 
de Neushoorn in Leeuwarden en had al flink 
wat complimenten ontvangen. Ook de 
vakjury kon niet om de creativiteit van onze 

zeer getalenteerde ladies heen en riep het 
prachtige werk uit tot winnaar beeldende 
kunst bovenbouw. 
Zó. Hatsiekidee. En dat waren twee eerste 
prijzen voor !mpulse Kollum!  
 
Lieve leerlingen, dikke dank voor jullie 
tomeloze energie en creativiteit. Docenten 
kunstvakken en begeleiders, dikke dank 
voor jullie tomeloze inzet. We hebben er 
samen weer iets heel moois van gemaakt! 
Op naar de Arts eXpression 2018! 
 
Er is een prachtige aftermovie gemaakt van 
de Arts eXpression, deze is te vinden via: 
www.piterjelles.nl/artsexpression. 
 
En dat was nog niet alles.. 
 

Arts eXpression XXL 
 
In het kader van Leeuwarden Culturele 
Hoofdstad 2018 organiseerde Piter Jelles 
samen met de collega-scholen van 
Pompeblêd de Arts eXpression XXL. 
Leerlingen van RSG Magister Alvinus, 
Stellingwerf College, OSG Singel-land,  OSG  
Sevenwolden,  RSG  Simon  Vestdijk,  de  
Burgemeester  Harmsmaschool  en  Piter  



Jelles maakten kunstwerken voor deze 
expositie die te bezichtigen was in de foyer 
van Stadsschouwburg  de Harmonie in 
Leeuwarden. 

 
De  feestelijke  opening  vond  plaats  op  
woensdag  28  maart  jl. Oeds  Westerhof,  
directeur Culturele  Hoofdstad  2018,  
verrichtte  de  openingshandeling.  Een  jury  
bestaande  uit  CKV-docenten  van  de  

Pompeblêd  scholen  beoordeelden  de  
prachtige kunstwerken van de leerlingen. 
En wederom gingen onze Bette en Cristina 
er met de eerste prijs bovenbouw vandoor.  
Wat wil je ook met zo’n pracht van een 
werk. Dik verdiend dames!  

 
Meer informatie over dit project is te vinden 
via:  www.piterjelles.nl/artsexpressionxxl.  
 

Kennismaken @!K 
 
Op dinsdag 26 juni stonden de deuren van 
!mpulse Kollum open voor onze nieuwe 
brugklasleerlingen en maakten zij kennis 
met elkaar en de school.  En wat een leuke 
eerstejaars leerlingen krijgen we in 2018 – 
2019 op !mpulse Kollum! 
 
 

 
Al snel werd er in de Expo, onder leiding 
van de huidige brugklasleerlingen, flink 
kennisgemaakt tijdens een speeddate in 
groepjes. Wat werd er fanatiek gekletst over 
sport, hobby’s, familie, school, vakantie en 
nog veel meer! 
 
Na een korte pauze stond de inmiddels 
traditionele !K-Battle op het program. In 
groepjes streden de leerlingen om de 
felbegeerde hoofdprijs. Er werd 
samengewerkt tijdens het lopen met de 
lange latten, het zo snel mogelijk maken 
van zoveel mogelijk woorden en er werd 
een parcours afgelegd tijdens de 
sinaasappelrace. 
 
De middag is omgevlogen! Het was leuk en 
wat hebben we gelachen met z’n allen!  Wij 



kijken uit naar het komende schooljaar, dat 
belooft wat! 

 
*Omdat we nog geen toestemming hebben 
voor de publicatie van foto’s van onze 
toekomstige eerstejaars, kozen we voor het 
plaatsen van twee – wat vage - 
overzichtsfoto’s. 
 

Curruculum.nu 
 
Dit jaar buigen 125 leraren, 18 
schoolleiders en 84 scholen zich over de 
vraag wat leerlingen in het primair en 
voortgezet onderwijs moeten kennen en 
kunnen. Voor negen leergebieden: 
Burgerschap, Digitale geletterdheid, 
Engels/moderne vreemde talen, 
Nederlands, Rekenen & Wiskunde, Bewegen 

& Sport, Kunst & Cultuur, Mens & Natuur en 
Mens & Maatschappij.  
 
Piter Jelles !mpulse Kollum is geselecteerd 
als ontwikkelschool binnen dit traject op 
het gebied van digitale geletterdheid. We 
zijn trots en blij een ontwikkelschool te 
mogen zijn binnen het traject 
curriculum.nu. Op !mpulse Kollum denken 
we vanuit een ambitieus leerklimaat graag 
met elkaar na over hoe wij de kwaliteit van 
het onderwijs constant kunnen blijven 
verbeteren. 

 
Ontwikkelteams, bestaande uit leraren en 
schoolleiders in het primair en voortgezet 
onderwijs, werken samen in zogenaamde 
ontwikkelsessies. Aan elk ontwikkelteam 
zijn ontwikkelscholen gekoppeld. Tussen 
de sessies delen de teams de 

tussenproducten met de ontwikkelscholen 
voor feedback. 
 
Als ontwikkelschool geven we feedback op 
de tussenopbrengsten van de 
ontwikkelteams. Zijn de ideeën haalbaar in 
de school? Daarnaast delen we als 
ontwikkelschool de ervaringen die we zelf 
opdoen met de ontwikkelingen in het eigen 
schoolcurriculum, met elkaar en met de 
ontwikkelteams. Ook verzamelen we 
feedback van o.a. leerlingen, ouders, 
vakverenigingen, vervolgonderwijs, 
lerarenopleidingen, partners binnen de 
Campus Kollum en het bedrijfsleven. Een 
eerste feedbackrondes hebben inmiddels 
plaatsgevonden. Zowel onze leerlingen als 
onze ouders/verzorgers hebben in 
verschillende sessies de eerste contouren 
van het curriculum voor digitale 
geletterdheid voorzien van stevige 
feedback. Onze dank daarvoor! 
 
Deze opbrengst vormt de basis voor de 
actualisatie van kerndoelen en eindtermen 
in het basisonderwijs en het voortgezet 
onderwijs. Nieuwsgierig naar het 
curriculum van de toekomst? Check 
curriculum.nu.  



Campus Kollum 
 
Manohman, we waren nog maar nauwelijks 
een beetje bekomen van de sloop van ons 
oude vertrouwde pand aan de Gerrit 
Bleekerstraat, toen we de 16de maart op en 
top uitgerust met bouwhelm en laarzen – 
symbolisch wel te verstaan – samen met 
onze medegebruikers en de wethouder de 
eerste paal van de Campus Kollum de grond 
in mochten heien.  
 

 
 
En kijk eens hoe smooth, easy & coöperatief 
dat heien en het onthullen van het 
bouwbord ging! Dat belooft veel goeds voor 
het samen wonen en samen leven in de 
Campus Kollum!  
  

Bam! Het stevige fundament onder onze 
toekomstige huisvesting is gelegd. Er kon 
flink gebouwd gaan worden!   

 
Alweer op 24 april jl. zijn de verschillende 
gebruikers, waaronder ook al onze 
teamleden, ouders en  leerlingen door de  
Stichting Campus Kollum uitgenodigd om 
zich te laten informeren over de 
ontwikkelingen rondom de Campus 
Kollum.  
 
En wat wordt het supermooi! Nieuwsgierig? 
Bekijk hier het meest recente 
(animatie)filmpje van de Campus.  
 
De bouw van de Campus Kollum is 
inmiddels in volle gang. Nog voor de 
zomervakantie stond de hele constructie 

van de Campus Kollum en vanaf augustus 
kon worden begonnen met het minder 
grove werk. 
 
Van groot belang vinden we het om ook 
hier te vermelden dat er niet alleen wordt 
gebouwd met  stenen, vlechtwerk en beton. 
Ook op het gebied van samenleven en 
samenwonen timmeren we nu wellicht nog 
wat minder zichtbaar, maar zeker niet 
minder stevig door! En ook hier geldt dat de 
constructie vanuit een zeer stevig 
fundament wordt opgebouwd. 
 
Wordt in het schooljaar 2018 – 2019 volop 
vervolgd!  



M&N @!K 
 
In de lessenserie ‘voeding en gezondheid’ 
binnen het leergebied Mens & Natuur waren 
de leerlingen van leerjaar 2 aan zet en 
gaven ze in de laatste periode van het 
schooljaar in groepjes les aan hun 
klasgenoten over verschillende 
onderwerpen binnen dit boeiende thema.   

 
Van hun docent Wiemer Esenbrink hebben 
de leerlingen geleerd hoe je een goede les 
opbouwt, hoe je leerdoelen formuleert, 
feedback geeft en ontvangt, volledige 
instructie geeft, een lesplan maakt en 
kregen zij nog heel veel meer tips en trucs. 
 
Ook nu blijkt maar weer wat een talent er 
op !K ook op dit vlak aanwezig is. Wat een 

topdocenten in spé! Een tip-top 
georganiseerde excursie naar een serieuze 
boerderij maakte deel uit van de lessen die 
onze leerlingen gaven. Gaaf! 

 
Leerlingen ontvingen naast een cijfer 
uitgebreide feedback op de les die ze 
hebben gegeven: in het portfolio d’r mee! 

En over M&N gesproken.. Daag deze 
toppers niet uit.. ;-)  
Klas 3HV test de werking van hefbomen (en 
hun berekeningen) in de praktijk door de 
auto van stagiair – en met ingang van 2018 
-2019 nieuw teamlid op !K! Nico Prins – op 
te tillen. Natuurkunde op z’n best! 

 
Internationalisering @!K 

 
Het is onze ambitie om in  2021 een 
duurzame, meerdaagse uitwisseling met 
onze Duitse partnerschool de St. Ludgeri 
Realschule in Löningen te hebben 
opgebouwd. Tijdens deze uitwisseling 
maken de leerlingen uit leerjaar 3 kennis 
met Duitse leerlingen van hun leeftijd, 
draaien ze mee op school en in de 



thuissituatie van deze leerlingen. Dit alles 
met het doel om de leerlingen kennis te 
laten maken met een andere cultuur en hun 
kijk op de wereld/Europa te verbreden. 
Daarnaast worden zij tijdens deze 
uitwisseling ondergedompeld in de Duitse 
cultuur en uitgedaagd om Duits te spreken 
en hun taalvaardigheid te vergroten. 
Dit schooljaar hebben we voor het eerst 
kennis gemaakt met de school en hebben 
we, samen met de leerlingen  een 
eendaagse uitwisseling tussen leerlingen 
georganiseerd: in april bezochten de 
leerlingen van leerjaar 3 Löningen en in 
mei waren de leerlingen uit Löningen bij 
ons op bezoek. Met ingang van volgend 
schooljaar zijn we voornemens de 
uitwisseling uit te breiden naar meerdere 
dagen. 

!K goes Global 

 
Voor je het weet is het weer zover, de 
buitenlandreis staat voor de deur! Ieder jaar 
organiseren we voor en met  de leerlingen 
van het vierde leerjaar een reis naar het 
buitenland die we, volgens traditie, ‘Global’ 
noemen. Dit jaar is er gekozen voor 
Barcelona, een bruisende stad vol kunst en 
cultuur! Tijdens deze reis zullen onze 
leerlingen de stad en het land verkennen en  
maken ze vanuit verschillende vakken 
opdrachten die horen bij het project Global. 
Tijdens de introductieweek zullen de 
leerlingen zich volop voorbereiden op dit 
avontuur; er staan zelfs workshops Spaans 
op het program! Olé! 
 
De schoolreis zal plaatsvinden van dinsdag 
25 september t/m vrijdag 28 september. 

Samenwerken met Dalton Dokkum @!K 
 
Piter Jelles is continu op zoek naar wegen 
en middelen om leerlingen het beste 
onderwijs aan te bieden. Met het 
onderwijsaanbod willen de scholen van 
Piter Jelles leerlingen prikkelen om 
maximaal rendement te halen uit hun 
talenten. Om die ambitie waar te maken, 
komt samenwerking tussen de 
verschillende scholen van Piter Jelles steeds 
vaker voor. Door samen te werken ontstaan 
meer mogelijkheden voor onze leerlingen. 
Dat is één van de mooie dingen die het deel 
uitmaken van een grote, gevarieerde 
scholengemeenschap ons oplevert.  
  
Nu Dalton Dokkum per augustus 2018 ook 
de havo-bovenbouw aan gaat bieden, 
vonden we - zowel Dalton Dokkum als 
!mpulse Kollum - het om meerdere 
redenen interessant om in gesprek te gaan 
over samenwerking in de havo-bovenbouw 
tussen onze beide scholen. Tijdens de 
gesprekken zijn we uitgegaan van het 
creëren van meerwaarde voor onze 
leerlingen. Onze scholen zijn beide 
kleinschalig in omvang, hebben weinig 



leerlingen in de bovenbouw en liggen op 
betrekkelijk geringe afstand van elkaar.  
 
Alhoewel onze scholen volgens een ander 
concept werken, zijn er flink 
wat overeenkomsten op het gebied van 
het pedagogische klimaat en de 
ingezette ontwikkelingen met betrekking 
tot het bieden van maatwerk en 
gepersonaliseerd onderwijs. Samenwerken 
leidt tot de mogelijkheid om meer dan 
voorheen van elkaar te leren en 
ook samen te leren.  
  
We zijn tot een mooie samenwerking 
gekomen die volgens ons meerwaarde gaat 
opleveren voor onze leerlingen. Een 
onderdeel van deze samenwerking is 
dat de havo-4 leerlingen van Dalton 
Dokkum met ingang van schooljaar 2018-
2019 een aantal lessen gaan volgen op 
!mpulse Kollum. Het gaat om de 
kunstvakken en de lessen natuurkunde, 
scheikunde, biologie en bedrijfseconomie 
(voorheen management & organisatie).  Dit 
voorkomt kleine klassen op beide scholen 
en levert ons dus grotere groepen in de 
bovenbouw op. Hierdoor wordt ons 
onderwijs minder kwetsbaar en meer 

toekomstbestendig; we kunnen met een 
groter aantal bovenbouwleerlingen 
(bijvoorbeeld) beter de verschillende 
profielen in de bovenbouw blijven 
aanbieden. De samenwerking levert ons 
bovendien op dat er een structurele 
uitwisseling van kennis en expertise tussen 
onze scholen ontstaat.  
 
Voor !mpulse Kollum en Dalton Dokkum is 
deze vorm van samenwerken nieuw, maar 
zeker kansrijk. Door gebruik te maken van 
elkaars expertise en ervaringen, kunnen we 
ons onderwijs verder ontwikkelen en de 
kwaliteit ervan blijven verbeteren. We 
kijken dan ook uit naar de samenwerking 
volgend jaar en heten de leerlingen van 
Dalton Dokkum graag hartelijk welkom op 
onze mooie school in Kollum! 
 

Reanimatieonderwijs @!K 
 
!mpulse Kollum geeft sinds 2015 
structureel reanimatieonderwijs aan alle 
leerlingen. De school heeft hiertoe een 
meerjarige samenwerkingsovereenkomst 
gesloten met de Hartstichting. De 
leerlingen leren via ‘de 6-Minutenles’, het 
lesprogramma van de Hartstichting, hoe ze 

borstcompressies kunnen toepassen, 
mond-op-mondbeademingkunnen geven 
en een AED kunnen gebruiken.  

 
De reanimatielessen worden gegeven door 
eigen teamleden. Zij hebben een cursus tot 
reanimatie-instructeur gevolgd. Deze 
cursus is gecertificeerd door de 
Nederlandse Reanimatie Raad. De 
Hartstichting investeert in deze opleiding 
van leerkrachten.  
 
In kleine groepen van maximaal 9 
leerlingen krijgen leerlingen in totaal 4 uren 



les, verspreid over meerdere dagen. 
Iedereen die de cursus met goed gevolg 
afrondt, krijgt een certificaat van de 
Hartstichting. De reanimatielessen zijn 
structureel in het onderwijsprogramma 
opgenomen. Dat betekent dat iedereen 
deze vaardigheid – jaarlijks - blijft 
herhalen. 
 
Het project is erg belangrijk omdat er elke 
week 300 mensen een hartstilstand krijgen 
buiten het ziekenhuis. Door binnen de 
eerste 6 minuten 112 te bellen, te 
reanimeren én te defibrilleren, vergroot je 
de overlevingskans van het slachtoffer 
aanzienlijk. Als alle scholen dit programma 
aan zouden bieden, zouden jaarlijks circa 
2.500 extra levens worden gered. Om dit 
mogelijk te maken, zijn méér mensen nodig 
die kunnen reanimeren. Daarom heeft onze 
school besloten om hier aan mee te werken. 
 
Naast een diploma op het juiste niveau 
geven we onze leerlingen ook tools om op 
sociaal en maatschappelijk gebied het 
beste uit zichzelf en anderen te halen. 
Daarnaast vergroten we de veiligheid op 
onze school en omgeving. Leren 

reanimeren past perfect binnen onze visie 
op onderwijs.  
 

Project Escher @!K 
 
De een na laatste schoolweek van het 
afgelopen schooljaar stond in het teken van 
kunst en cultuur, in het teken van 
Leeuwarden culturele hoofdstad 2018 en in 
het bijzonder in het teken van de 
legendarische kunstenaar M. C. Escher.  
 
De leerlingen zijn ondergedompeld in de 
wereld van Escher, die met zijn 
metamorfoses, optische illusies, 

geometrische vormen en herhalingen de 
wereld op zijn kop zet.  
 
De opdracht van de week was om hele grote 
grondtekeningen te maken met een 
afmeting van 4 bij 7 meter en een dans te 
bedenken die verbonden was met de 
tekening. De tekeningen werd dan weer 
geïnspireerd op het werk van M. C. Escher.  

 
Een ambitieus plan dat niet zou slagen 
zonder de nodige voorbereidingen. Dus 
werden er in deze week diverse workshops 
gegeven over Escher zelf maar ook over 
wiskunde en diepte op het platte vlak. 



Daarnaast zijn we om inspiratie op te doen 
en om onszelf te verwonderen over de 
wondere wereld van de kunstwerken van 
Escher en ook over het werk van collega-
kunstenaars die door zijn werken 
geïnspireerd zijn naar Leeuwarden 
afgereisd.  

 
Vanaf woensdag volgende de uitwerking. 
122 leerlingen waren keihard aan het werk 
om hun prachtige ontwerp te 
verwezenlijken op het plein in stoepkrijt. 
Als een geoliede machine gingen de 
groepen in samenwerkingsverband aan het 
werk, en met een verbluffend resultaat.  

De tekeningen waren al prachtig maar in 
combinatie met de performance kwamen 
de tekeningen echt tot leven. Werkelijk 
iedereen heeft deze week zijn/haar 
grenzen verlegd en is boven zichzelf 
uitgestegen en daar mogen we heel trotst 
op zijn. Kijk nog even naar de foto’s en 
geniet van deze projectweek!  

 
 
 
 
 
 

Communityweek @!K 
 
Het is inmiddels een fijne traditie op 
!mpulse Kollum dat het schooljaar met een 
zogenoemde Communityweek wordt 
afgesloten.  
 
Naast de uitgangspunten van cross-age-
learning en het verwerven van (sociale) 
competenties, brengen we ook de 
burgerschapscompetenties en de 
loopbaanoriëntatie in de Communityweek 
onder.  

 



Dit doen we door verschillende 
maatschappelijke organisaties bij de 
Communityweek te betrekken en in 
samenwerking inspirerende, leuke, 
leerzame en  boeiende opdrachten aan 
onze leerlingen te verstrekken.  

 
 
De bovenbouwleerlingen is de mogelijkheid 
gegeven om tijdens de Communityweek 
een snuffelstage te lopen in het werkveld 
dat gerelateerd is aan hun toekomstige 
studiekeuze.  
 

En dat leverde weer heel veel moois op zo 
op de drempel van de zomervakantie! 
 
Expeditie Kollum 
En wat is een Communityweek zonder een 
spetterende sportdag. Onze Jorrit haalde 
nog één keer al zijn sportiviteit uit de kast 
en organiseerde een onvergetelijke 
‘Expeditie Kollum’. Kijk maar! 

 

Onze Frederick maakte een pracht van 
aftermovie van deze expeditie. Heb je ‘m 
nog niet gezien? Hier is ‘ie nog een keer.  

 
 
Afsluitende barbecue 
Uiteraard sloten we ook het schooljaar 
2017 – 2018 met team, leerlingen en 
ouders af middels de traditionele (ja, 
inderdaad, wij hechten flink wat waarde aan 
tradities @!K) verbindende eind-barbecue. 
Ouders/verzorgers, dikke dank jullie wel 
voor jullie enorme gastronomische 
bijdrage! 



Wij genoten van jullie smakelijke hapjes, al 
het heerlijks van de barbecue en uiteraard 
van de gezelligheid.  

 
 
Zwieren, zwaaien rondjes draaien 
En hoe kun je de allerlaatste dag van het  
schooljaar 2017 – 2018 beter afsluiten dan 
heel #hardgaan in Walibi? Met de hele 
school in de Goliath, de Rio Grande of 
lekker rustig aan in de Lost Gravity. Wát een 
dag! Wát een afsluitende Communityweek! 
Wát een schooljaar! 
 
 

 
Start schooljaar 2018-2019 

 
Op dinsdag 4 september luiden we op 
!mpulse Kollum om 10.45 uur het 
schooljaar 2018-2019 in met team en 
leerlingen. Op die dag krijg je ook te horen 
hoe je (introductie)rooster eruit ziet, wie je 
coach is, wat we allemaal gaan doen tijdens 
de introductie en nog héél veel meer. Van 
dinsdag 5 september tot en met vrijdag 8 
september gaan alle leerlingen op school 
aan de slag volgens een introductierooster. 
Wat we gaan doen? Dat hoor je allemaal op 
school. Neem je op de eerste schooldag je 

tas, schriften of een multo-map en een 
goed gevuld etui mee? En vergeet je op 
donderdag niet je sportkleding? 
 
Dinsdag 4 september:  
10.45 – 15.15 uur 
Woensdag 5 september:    
08.30 – 12.45 uur 
Donderdag 6 september:   
10.00 – 15.15 uur 
Vrijdag 7 september:    
09.30 – 14.15 uur 
 
 

Start periode 1 
 
Vanaf vrijdag 7 september is het 
basisrooster beschikbaar. Op maandag 10 
september starten we met het basisrooster 
dat je in kunt kijken via onze elektronische 
leeromgeving SOMtoday.  
 

Somtoday en PJ-account 
 
In de introductieperiode ontvangt iedere 
nieuwe leerling een eigen Piter Jelles 
account inclusief een Office365 pakket en 
een Piter Jelles e-mailadres. Ook ontvangt 
iedere leerling een account waarmee 



gebruik gemaakt kan worden van onze 
elektronische leeromgeving SOMtoday. In 
de introductieperiode leren we je hoe je 
hiermee kunt werken. Op de eerste 
ouderavond van het schooljaar, zullen we je 
ouders/verzorgers ook wegwijs maken in  
de wereld van SOMtoday. 
 

Schoolboeken 
 
Schoolboeken worden gratis beschikbaar 
gesteld aan alle leerlingen in het voortgezet 
onderwijs. Van Dijk Educatie regelt voor 
ons het bestellen en het leveren van het 
boekenpakket. De rekening van de 
schoolboeken gaat naar onze school.  
Het boekenpakket hebben jullie, als het 
goed is, besteld via de website 
https://www.vandijk.nl.  
 
Heb je vragen over het bestellen van je 
boekenpakket? Neem dan rechtstreeks 
contact op met de klantenservice van 
vanDijk.nl. Zij helpen je dan verder.  
 
Een groot deel van de geleverde 
schoolboeken zijn huurboeken. Deze 
boeken moeten aan het einde van het 
schooljaar weer worden ingeleverd. Van 

Dijk is eigenaar van de huurboeken. 
Daarom is het van belang dat schoolboeken 
goed worden beheerd. Schade of 
vermissing van de schoolboeken wordt 
door Van Dijk Educatie aan 
ouders/verzorgers in rekening gebracht. 
We raden je daarom aan om je boeken te 
kaften en te voorzien van een sticker met je 
naam.  
 

 
 

Schoolspullen 
 
Om goed voorbereid te zijn op het nieuwe 
schooljaar, is het van belang dat je een 
aantal onmisbare zaken dagelijks – ook 
tijdens de introductieperiode - bij je hebt. 
Dus: als een speer naar de winkel met het 
volgende boodschappenlijstje:  

� Een agenda met veel schrijf- of 
schijfruimte.  

� Een etui met daarin: pennen, potloden, 
kleurpotloden, een leuk gummetje, een 
geodriehoek, rekenmachine, schaar en 
als je echt niet voor verrassingen wilt 
komen te staan.. ook nog een lijmstift!  

� Een dikke A-4 ordner met 2 ringen en 
tabbladen.  

� Een pak snelhechters en showtassen.  
� Een A-4 multomap met tabbladen en 

papier of een flinke stapel (10) schriften. 
Tip: ruitjes en lijntjes!  

� Sportkleding en gymschoenen geschikt 
voor het sporten in de zaal.  

� Een leuke broodbak met drinkbeker.  
� Een stevige tas waar ál je leuke spullen 

inpassen.  
� Een hoofdtelefoon(tje) of ‘oortjes’.  
� Kaftpapier en (naam)stickers voor je 

boeken.  
� Van je talendocenten hoor je aan het 

begin van het schooljaar welke 
woordenboeken je aan moet schaffen.  

� We adviseren je (op gezette tijden) een 
mobiel device (laptop, notebook, tablet) 
mee naar school te brengen zodat je in 
staat bent je schoolwerk digitaal te 
verwerken en toegang hebt tot internet. 



Tip: schaf niet overhaast een apparaat 
aan. Op de eerste ouderavond van het 
schooljaar lichten we ons advies toe. 

 
Ouderbijeenkomst start schooljaar 

 
Het lijkt ons een goed idee om de 
ouders/verzorgers van onze leerlingen van 
bij aanvang van het nieuwe schooljaar uit te 
nodigen om kennis te maken en te 
informeren over een aantal belangrijke 
zaken over:  
� De introductieperiode.  
� Personele zaken.  
� Algemene informatie.  
� Leren en werken op !mpulse Kollum.  
� Praktische zaken.  
� Vrijwillige ouderbijdrage en bijkomende 
kosten.  
� Leermiddelen op !mpulse Kollum.  
� Communicatie op !mpulse Kollum.  
 
We nodigen ouders/verzorgers dan ook uit 
om kennis te maken met de coach en 
samen bovenstaande zaken door te nemen. 
Deze algemene informatieavond zal 
plaatsvinden op donderdag 6 september 
van 19.30-20.45 uur op !mpulse Kollum. 

We rekenen op betrokken ouders en een 
hoge opkomst!  
 

Schoolgids 2018 -2019 
 
!mpulse Kollum heeft een digitale 
schoolgids. Deze gids staat boordevol 
informatie over onze school en bevat ook 
algemene Piter Jelles informatie. In de 
introductieweek wordt aandacht besteed 
aan de inhoud van de schoolgids. We gaan 
ervan uit dat ook je  ouders/verzorgers zich 
op de hoogte stellen van de informatie die 
in de schoolgids staat. De schoolgids 2018 
– 2019 is inzichtelijk via de link op de 
homepage van onze website.  
 
 

Website en sociale media 
 
!mpulse Kollum heeft een eigen website 
waarop, naast een schat aan informatie 
over onze school, ook de laatste nieuwtjes 
en wetenswaardigheden over ons te lezen 
zijn. We zetten ook de sociale media in om 
met de wereld om ons heen te 
communiceren. Heb jij onze website 
piterjelles.nl/impulsekollum al bekeken? En 

volg jij ons al op Instagram via 
@piterjellesimpulsekollum? 
 

 
 


