
 
 
Beste leerlingen en ouders/verzorgers, 
 
Het lijkt erop dat er tijdens het ‘coronatijdperk’ een mooie nieuwe traditie is ontstaan op !K: 
we nemen jullie middels een regelmatige ‘update’ mee in de zaken die er in en rond !mpulse 
Kollum spelen. Omdat wij op !K wel houden van goede tradities, nemen we ons in ieder geval 
de komende tijd voor jullie aan het begin van iedere nieuwe week via deze weg te informeren.  
 
COVID-19-maatregelen 
Aan de start van het schooljaar maakten we de Campus Kollum ‘corona-proof’ en gaven we 
betekenis aan de COVID-19 maatregelen. We communiceerden over deze maatregelen 
middels een protocol en besteden in de Kringen en in de vaklessen uitgebreid aandacht aan 
dit onderwerp. 
 
We kunnen inmiddels concluderen dat we met z’n allen ons uiterste best doen om ons aan de 
geldende maatregelen te houden en iedereen daarin zijn verantwoordelijkheid neemt – hoe 
ingewikkeld ook. We merken dat er ook thuis flink aandacht besteed is en wordt aan dit 
onderwerp. Dat vinden we heel erg fijn om te vernemen. Immers, alleen samen staan we sterk.  
Neemt niet weg dat we het - om welke reden dan ook - soms niet (helemaal) lukt om 
bijvoorbeeld de 1,5 meter afstand te bewaren. Laten we afspreken dat we onze 
verantwoordelijkheid blijven nemen en elkaar aanspreken en attenderen op het gewenste 
gedrag.  
 
Huisvesting 
Door groei van onze school en van het Lauwers College Kollum is er vanaf dit schooljaar 
behoefte aan extra onderwijsruimte. De gemeente is verantwoordelijk voor 
onderwijshuisvesting en speelt daarom een belangrijke rol. Samen met het bestuur van 
Stichting Campus Kollum, het College van Bestuur van OVO Fryslân-Noord (Piter Jelles) en 
Lauwers College is er de afgelopen maanden intensief gewerkt aan een plan om alle 
leerlingen te kunnen huisvesten. De insteek is hierbij was en is om dit waar mogelijk te 
realiseren in het gebouw, door kleine interne aanpassingen en op het terrein van de Campus 
door middel van het plaatsen van (tijdelijke) units. 
  
Helaas is de vergunning voor het plaatsen van de tijdelijke units (nog) niet goedgekeurd 
door de gemeente.  De leverancier kan voor de beoogde units niet voldoen aan de eisen die 
er momenteel aan de ventilatie voor schoolgebouwen worden gesteld. Momenteel wordt 
onderzocht welke units wel aan de eisen voldoen. 
 
We moeten er rekening mee houden dat de units niet voor de herfstvakantie in gebruik 
genomen kunnen worden. Er is daarom besloten dat in de tussentijd gebruik gemaakt gaat 
worden van een aantal lokalen in het voormalige gebouw van het Lauwers College aan de 
Johannes Bogermanstraat. De collega's van het Lauwers College zijn bereid - totdat de units 
in gebruik genomen kunnen worden - een aantal lessen en klassen te verplaatsen naar dit 
gebouw. Deze lokalen worden komende week ingericht en naar verwachting met ingang van 
11 september in gebruik genomen door de collega's en leerlingen van het Lauwers College.  



 
 
  
We denken met bovenstaande tijdelijke (nood)oplossing het ruimtegebrek tot aan de 
herfstvakantie te kunnen ondervangen. 
 
Kluisjes en leerlingpasjes 
Agelopen week is in de Kring besproken dat alle leerlingen die in het bezit zijn van een 
kluisje deze uiterlijk vandaag helemaal leeghalen. De kluisjes worden komende week 
schoongemaakt en herverdeeld waarna alle leerlingen een nieuw kluisje voor komend 
schooljaar krijgen toegewezen. Het kluisje wordt gekoppeld aan de Campus Kollum-pas en 
is daarmee te openen en af te sluiten. Voor nieuwe leerlingen geldt dat de Campus Kollum-
passen naar verwachting komende week worden uitgedeeld.  
Neem daarom de Campus Kollum-pas mee naar school voor de koppeling met je nieuwe 
kluisje. 
 
Contact met school 
Vanuit het algemene e-mailadres impulsekollum@pj.nl verstuurt het team van !mpulse 
Kollum informatie aan ouders/verzorgers en leerlingen. Dit e-mailadres wordt alleen 
gebruikt voor het verzenden van informatie: het gaat om een zogenaamd ‘no-reply e-
mailadres’; inkomende e-mails worden niet behandeld. Mochten er bij leerlingen en 
ouders/verzorgers vragen of opmerkingen leven, neem dan contact op met de coach. De 
coach is het eerste aanspreekpunt voor leerlingen en ouders/verzorgers. Alle leerlingen zijn 
in het bezit van het e-mailadres van hun coach.  
 
Sport & Spel 
De Campus Kollum beschikt niet over een eigen sportaccommodatie. Voor de lessen Sport & 
Spel (lichamelijke opvoeding) gebruiken we daarom de bestaande sportaccommodaties in 
Kollum. De capaciteit van de Van der Bijhal is niet toereikend om alle lessen Sport & Spel te 
kunnen herbergen. Daarom maken we ook gebruik van de sportaccommodatie Baensein.  
 
De lessen Sport & Spel zijn op !mpulse Kollum (vrijwel altijd) als een blokuur ingeroosterd 
waardoor leerlingen van en naar de sporthal(len) kunnen reizen aan de start van de dag, in 
de pauzes of aan het eind van de dag. 
 
Excursies en studiereizen 
Vanuit onze visie op onderwijs vinden we het van belang dat we onze leerlingen contextrijk 
onderwijs aanbieden en hen over grenzen heen leren kijken. In dat kader organiseren we 
ieder schooljaar verschillende excursies en studiereizen passend binnen het curriculum van 
ieder leerjaar en/of profiel.  
 
Gezien de huidige COVID-19-maatregelen en conform de adviezen van de VO-raad, vinden 
we het niet verantwoord om met onze leerlingen en teamleden buiten onze eigen omgeving 
te reizen en daarbij gebruik te maken van het openbaar- of groepsvervoer. We hebben 
daarom moet besluiten – met pijn in ons !mpulse Kollum-hart - voorlopig alle geplande 



 
 
excursies en studiereizen te annuleren. Mochten de COVID-19-maatregelen versoepelen en 
de adviezen wijzigen, zullen we ons besluit zeker heroverwegen.  
 
We gaan er een mooie week van maken op !mpulse Kollum! 
 
Met vriendelijke groet 
 
namens het team van !mpulse Kollum, 
 
Bea Kroeze & Gernand Stockmann 
 
 


