
 
 
Beste leerlingen, ouders/verzorgers en andere belangstellenden, 
 
Graag nemen we jullie middels deze update mee in de zaken die er spelen in en rond 
!mpulse Kollum. Lezen jullie met ons mee? 
 
Corona 
We zijn ons ervan bewust dat we ieder update openen met dit onderwerp en hier ook af en 
toe in herhaling vallen. Toch voelen we de verantwoordelijkheid om vanuit de zorg en de 
aandacht voor elkaar en elkaars gezondheid jullie op dit onderwerp uitgebreid te 
informeren. Liever een keer te veel dan te weinig. 
 
Besmettingen 
De afgelopen week hebben we geen berichten ontvangen van besmettingen onder onze 
leerlingen en teamleden. Wel zijn er een aantal besmettingen geconstateerd in de 
thuissituatie van onze leerlingen, een teamlid van het LCK en is een 5-havo leerling van 
Dalton Dokkum (die ook les krijgt op onze school) en een leerling van het LCK positief 
getest. De leerlingen die het betreft zijn – preventief – in quarantaine gegaan. Volgens de 
GGD zijn verdere maatregelen niet nodig. Wel wordt verzocht om extra alert te zijn op 
(verkoudheids)klachten en bij klachten thuis te blijven en je te laten testen. 
 
Rooster 
We hopen het niet maar kunnen verwachten dat ook in de TalentweekXXL teamleden wegens 
verkoudheidsklachten en in afwachting van de uitslag van een coronatest niet op school 
aanwezig kunnen zijn. Dat laatste kan ook tijdens de TalentweekXXL invloed hebben op het 
doorgaan van de workshops. We willen jullie daarom vragen iedere avond en ochtend 
SOMtoday te checken voor de meest recente roosterwijzigingen en de berichtgeving 
hieromtrent goed in de gaten te houden. 
 
Mondkapjesplicht 
Het team van !K blijft in gesprek met leerlingen over de nut en de noodzaak van de 
mondkapjesplicht. Fijn om te zien en te merken dat veel - de meeste - leerlingen heel 
zorgvuldig omgaan met het dragen van een zelf meegebracht mondkapje, zeker ook gezien 
de toename in het aantal besmettingen in onze directe omgeving. 
 
Toch willen we met jullie delen dat we in de Campus Kollum per dag grote hoeveelheden 
mondkapjes verstrekken aan leerlingen die hun mondkapje zijn vergeten of verloren. Dit 
doen we ’s ochtends bij binnenkomst en ook gedurende de dag wanneer we opmerken dat 
een leerling geen mondkapje (meer) draagt en/of bij zich heeft. Om jullie een beeld te 
geven: op sommige dagen loopt dit aantal op tot 500 door ons verstrekte mondkapjes.  
 
Bij het uitdelen van deze enorme hoeveelheden mondkapjes hebben we gemengde 
gevoelens. Aan de ene kant voorzien we iedere leerling vanuit de zorg en de aandacht voor 
elkaar en elkaars gezondheid graag van een mondkapje. Aan de andere kant vinden we het 



 
ook vanuit het duurzaamheidsprincipe niet oké dat deze aantallen (wegwerp)mondkapjes 
door ons moeten worden verstrekt om de wettelijke plicht te kunnen naleven.  
 
Uiteraard gaan we in gesprek met de leerlingen die meerdere malen per dag een mondkapje 
van ons uitgereikt krijgen. Daarnaast willen we jullie vragen ook thuis het gesprek aan te 
gaan over de nut en de noodzaak van het dragen van een zelf meegebracht mondkapje. 
Immers, alleen samen krijgen we Corona onder controle. 
 
Corona-gerelateerde klachten, testen en informeren 
We blijven je met klem vragen thuis te blijven als je corona-gerelateerde klachten hebt – ook 
tijdens de TalentweekXXL -, je te laten testen en dit ook te melden bij onze 
verzuimcoördinator Irma de Bruine (idebruine@pj.nl). Dat helpt ons adequaat te kunnen 
handelen bij (mogelijke) besmettingen. 
 
TalentweekXXL 
We sluiten op !K het kalenderjaar af met een TalentweekXXL, we berichtten hier afgelopen 
woensdag over in een uitgebreide mailing. De TalentweekXXL is een variant op de 
traditionele Communityweek die we, gezien de coronamaatregelen, niet in de 
oorspronkelijke vorm kunnen aanbieden. Volgende week bieden we een rijk programma aan 
talentworkshops aan die gegeven door teamleden én leerlingen. 
 
De meeste leerlingen hebben zich volgens onze richtlijnen ingeschreven voor de 
verschillende workshops waardoor de workshops zichtbaar zijn geworden in het 
SOMtodayrooster. Leerlingen die zich niet (volgens de richtlijnen) hebben ingeschreven, zijn 
en worden daar waar mogelijk door het team ingedeeld bij verschillende workshops.   
 
Via onderstaande link is alle informatie over de TalentweekXXL in te zien. 
https://www.piterjelles.nl/impulsekollum/community/ 
 
We kijken uit naar een mooie, creatieve en inspirerende week! 
 
Kerstontbijt  
In de TalentweekXXL hebben we, op veler verzoek van onze leerlingen, een ‘gala’ 
kerstontbijt opgenomen. Leerlingen gaven aan dat ze het erg jammer vonden dat het 
traditionele kerstgala gezien de coronamaatregelen niet door kan gaan en zijn met ons in 
gesprek gegaan over mogelijke alternatieven (een sociale activiteit met de groep en de coach 
om het jaar af te sluiten). Het organiseren van een ‘gala’ kerstdiner en een ‘gala’ kerstontbijt 
zijn daarbij als opties besproken. 
  
We hebben er in overleg met onze leerlingen – en na lang wikken en wegen - voor gekozen 
om een 'gala' kerstontbijt in het programma van de TalentweekXXL op te nemen- op 
donderdagochtend 17 december tussen 09.00 uur en 10.10 uur, mits dit coronaproof te 
organiseren valt. Dat kan – gezien de richtlijnen van de GGD (zie bijlage in de e-mail) – 
volgens ons op de volgende manier:  



 
  
û De coacht zorgt samen met de leerlingen voor goede hygiënemaagregelen. Dat betekent 

dat iedereen de handen wast en desinfecteert voorafgaand aan het ontbijt. Ook de tafels 
worden vooraf grondig gedesinfecteerd. Tijdens het ontbijt worden geen etenswaren 
uitgewisseld. 

û We vragen onze leerlingen en de teamleden - gezien de coronamaatregelen – zelf thuis 
een klein ‘ontbijtje’ te prepareren en mee te nemen, evenals een eigen bord, bestek en 
een beker. 

û Wij verzorgen het drinken, fruit en voorverpakt en/of klaargemaakte en/of 
eenpersoonsporties kerstbrood en/of andere ‘feestelijk’ etenswaren – die we coronaproof 
aan kunnen bieden.  

û Ieder groep maakt met de coach afspraken over de aankleding van het kerstontbijt en de 
dresscode.  

û De voorbereidingen op het kerstontbijt kunnen, in overleg met de coach, plaatsvinden 
voorafgaand aan het kerstontbijt (tussen 08.30 uur en 09.00 uur op donderdagochtend). 

We gaan ervan uit dat we – ondanks de coronabeperkingen – op deze manier het 
kalenderjaar op een waardige en fijne manier samen kunnen afsluiten in de Kring. 
 
Settingweek 
Op !mpulse Kollum vinden we het belangrijk dat je leert vanuit je eigen passie en interesse. 
Tijdens Setting krijg je hier alle ruimte voor. Vier keer per jaar organiseren we voor leerjaar 1 
en 2 een Settingweek. Alle leerlingen werken dan in groepen onder begeleiding van teamleden 
aan een zelfgekozen onderwerp rondom thema’s die binnen de verschillende vakken en 
leergebieden aan de orde komen. Setting betekent: samen onderzoeksvragen en doelen 
opstellen, je laten inspireren, een planning en een taakverdeling maken, het onderzoek samen 
uitvoeren en uiteindelijk het eindresultaat presenteren aan je medeleerlingen en je 
ouders/verzorgers. Van donderdag 7 tot en met vrijdag 15 januari staat de tweede Setting van 
dit schooljaar in het teken van het organiseren van een ‘Talenfestival’. 
 
Toetsweek 
Vanaf donderdag 7 januari tot en met vrijdag 15 januari is het toetsweek voor leerjaar 3, 4, 5 
en 6. Een conceptversie van het toetsrooster is met de leerlingen besproken, de feedback die 
we hierop kregen is waar mogelijk verwerkt in het definitieve rooster. Leerlingen ontvingen 
vandaag het rooster in de e-mail. In de loop van komende week is het toetsrooster inzichtelijk 
via SOMtoday. 
 
De toetsen zullen plaatsvinden in de gymzaal van het voormalige Lauwers College aan de 
Johannes Bogermanstraat. Leerlingen worden in een aparte mailing en vanuit de coaching 
volledig geïnformeerd over de gang van zaken.  
 
We wensen jullie veel succes met (de voorbereidingen op) de toetsweek – ook tijdens de 
TalentweekXXL! Toi, toi, toi.  
 
 



 
Zet het in je agenda 
We zetten alle speciale activiteiten voor de komende tijd overzichtelijk voor jullie in het schema 
hieronder. Noteer je ze in je agenda?! 
 

Maandag 14 december t/m donderdag 17 december Talentweek XXL  
Donderdag 17 december 09.00 – 10.10 uur Kerstontbijt in de Kring 
Vrijdag 18 december  Teamdag – leerlingen vrij 
Zaterdag 19 december tot met maandag 4 januari Kerstvakantie 
Maandag 4 januari Teamdag – leerlingen vrij 
Donderdag 7 januari tot en met vrijdag 15 januari Settingweek leerjaar 1 & 2 

Toetsweek leerjaar 3 t/m 6 
Maandag 1 februari tot en met vrijdag 5 februari Afname CITO-VAS leerjaar 2 
Donderdag 5 februari Open Dag – onder voorbehoud 
Donderdag 11 februari Inhaal P2 – Herkansing P 1&2 
Vrijdag 19 februari Voortgangsbespreking – leerlingen vrij 
Zaterdag 20 februari tot en met zondag 28 februari Voorjaarsvakantie 
Donderdag 4 maart tussen 17.00 en 21.00 uur 15-minutengesprekken  

leerling-ouders-coach (online via 
Teams) 

 
Rest ons jullie alvast een heel fijn weekend toe te wensen. 
Pas goed op jezelf en elkaar, blijf gezond en geniet! 
 
Tot maandag, tot TalentweekXXL! 
 
Groet van Bea Kroeze  
namens Team !K 
 
NB. Onze collega Judith Bijlsma (lifebetweenplants.com) maakt de prachtige kerstillustraties 
in deze update. 
 
 
 
 
 
 
 


