
 
Beste leerlingen en ouders/verzorgers, 
 
Oh, wat fijn om al onze leerlingen deze week weer in real life te ontmoeten in de Campus; 
alle reden voor een feestelijk onthaal! En hoe onwennig, ongemakkelijk en ingewikkeld dat 
op 1,5 meter en met mondkap dan ook gaat; wij hebben er enorm van genoten om samen 
weer aan de slag te kunnen op school!  
 

 
 
We kijken hoopvol uit naar de tijd dat we met z’n allen voltijd, tegelijkertijd en onder 
normale omstandigheden weer naar school kunnen. Tot die tijd zullen we ons moeten 
redden met een mix van fysieke en online lessen. Daarbij geldt dat we ons programma 
wekelijks finetunen, optimaliseren en aanpassen aan de geldende omstandigheden en 
maatregelen. Daarbij zijn we ons er zeer van bewust dat ook deze constructie wederom 
veel flexibiliteit, doorzettingsvermogen en energie vraagt van onze leerlingen, hun 
ouders/verzorgers en het team van !mpulse Kollum.  
 
We blijven daarom ook zeggen: loop je ergens tegenaan, lukt er iets niet, zit je ergens mee, 
wil je iets kwijt; neem contact op met je coach. Samen zoeken we naar mogelijke 
antwoorden en oplossingen! 
 
Graag nemen we jullie ook deze week mee in de zaken die er spelen in en rond !K. Lezen 
jullie met ons mee? 
 
Externe locatie  
In de vorige update meldden we dat we met ingang van 8 maart gebruik konden maken van 
de zalen en faciliteiten van restaurant Lauwersland. Helaas ontvingen we vlak na het 
verschijnen van de update het bericht dat dit onverhoopt geen doorgang kon vinden. 
Daarop zijn we razendsnel – en met behulp van tips van ouders/verzorgers, dank hiervoor! 
– aan de slag gegaan met het zoeken naar een andere geschikte externe locatie. Deze 
vonden we met ingang van 10 maart bij VV Kollum. Wat fijn! Deze optie biedt ons en onze 
medegebruikers extra ruimte in de Campus voor het aanbieden van de fysieke lessen en 



 
tegelijkertijd ons zorgteam een mooie en veilige plek om leerlingen met een specifieke 
en/of extra ondersteuningsbehoefte te kunnen begeleiden en ondersteunen.  
Uiteraard werken we ook vanaf de locatie VV Kollum volgens de geldende protocollen. 
 
Leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte 
Vanuit het principe van kansrijkheid werkten we een plan uit om ook leerlingen met een 
extra ondersteuningsbehoefte met ingang van 15 maart één of meerdere dagen per week 
een begeleide leer-en werkplek op de locatie VV Kollum aan te kunnen bieden. Het gaat 
hierbij om maatwerk. Inmiddels zijn de leerlingen die dit betreft en hun ouders/verzorgers 
op de hoogte gesteld.  
 
Sport & Spel 
Blij zijn we met het besluit van de burgemeester van Noardeast-Fryslân om de gymzalen en 
sporthallen weer open te stellen voor bewegingsonderwijs. Uiteraard nog wel op grond van 
verschillende restricties en de geldende protocollen, maar toch! Bij mooi weer sporten we 
lekker buiten. Zit het weer wat tegen, dan maken we gebruik van de sporthal of de 
gymzaal. We communiceren tijdig over de exacte locatie via Itslearning. Houd die dus goed 
in de gaten wanneer er sport in je rooster staat.  

 
Toetsweek 3&4T, 4HV, 5HV en 6V 

• De toetsweek zal plaatsvinden van donderdag 18 maart t/m vrijdag 26 maart.  
• De lessen komen in deze week voor deze leerlingen te vervallen. 
• De toetsweek vindt fysiek plaats in de Campus Kollum. 
• Het rooster van de toetsweek is als bijlage bij deze e-mail toegevoegd. 

 
Toetsweek 3HV 

• De toetsweek van 3HV zal plaatsvinden van donderdag 25 maart tot en met 
donderdag 1 april.  

• De toetsweek vindt fysiek plaats in de gymzaal aan de Johannes Bogermanstraat. 
• Reguliere lessen komen in deze week voor leerlingen van leerjaar 3HV te vervallen. 
• Het rooster voor de toetsweek is als bijlage bij deze e-mail toegevoegd. 
• In de loop van volgende week worden de leerlingen van 3HV volledig ingelicht over 

de exacte gang van zaken.  
 
Profielwerkstukpresentaties 
Dark web, taakstraffen, kruistochten, ijstijd, autisme, 
Gouden Eeuw, mentale stoornissen, esport en racisme. 
Zomaar een wilde greep uit de onderwerpen van de 
profielwerkstukken die dinsdagavond via Teams werden 
gepresenteerd aan team, medeleerlingen en 
ouders/verzorgers. Leerlingen van 4T & 56HV; wat 
hebben jullie dat goed gedaan! Leerlingen, team en 
ouders/verzorgers; dikke dank voor een mooie avond 
online @!K! 



 
4HV – lessen in Dokkum 
De lessen drama, muziek en BSM zullen met ingang van maandag 15 maart fysiek worden 
aangeboden op de locatie van Piter Jelles Dalton Dokkum, c.q. de sporthal van Dalton 
Dokkum. Maandag 15 maart vertrekken de busjes stipt om 12.30 uur vanaf de Campus 
Kollum naar Dokkum. De busjes rijden om 14.30 uur weer terug naar Kollum. 
Heb je les in Dokkum? Dan mag je gebruik maken van deze busjes maar ook op eigen 
gelegenheid naar Dokkum op en neer reizen. 
 
De bibliotheek is open voor onze leerlingen 
De bibliotheek opent de deuren speciaal voor onze leerlingen. Je kunt boeken zelf 
reserveren en afhalen; een afspraken maken is daarbij niet nodig. Jullie zijn immers kind 
aan huis; kwestie van de boeken zelf uit de kast halen en op je pas zetten – de monitor 
staat aan. Op dinsdag, woensdagochtend, donderdag en vrijdagmiddag is er een 
medewerker van de bibliotheek aanwezig om je te helpen en/of vragen te beantwoorden. 
  
Meebouwen aan Kamp Morra 
Onze leerlingen bouwen – tijdens de lessen van K&C - de komende weken mee aan ‘Kamp 
Morra’. Aan de rand van het dorp Morra (op de Gronings-Friese grens) worden begin april 
zelfgemaakte en aangeklede poppen neergezet. De poppen staan symbool voor de 
alleenreizende vluchtelingenkinderen in en rond kamp Moria (Griekenland). De poppen 
worden op dit moment gemaakt door gezinnen, scholen, dorpen, wijken en kerken uit heel 
Noord-Nederland. Hiermee wordt aandacht en een plek op de politieke agenda gevraagd 
voor de kinderen in Kamp Moria. Daarnaast staat elke pop die gemaakt wordt voor 
een goed gesprek aan de school- of keukentafel over de kinderen daar, de 
omstandigheden waarin ze leven en de manier waarop wij ons steentje bij kunnen dragen 
aan een meer humane wereld.  
De kleding van deze poppen wordt begin april naar kamp Moria in Griekenland gebracht. 
 
Meer weten over dit project? Check de website! https://www.kampmorra.nl 
 
We dagen ál onze leerlingen, ouders/verzorgers en 
teamleden uit mee te bouwen aan kamp Morra. 
Dat kan op de volgende manier: 
à Je maakt volgens de beschrijving een pop, kleed ‘m 

aan (, maakt een foto en post deze op social media) 
en je brengt je pop voor 28 maart op school – in 
lokaal K09 in.  

à Je spit je kasten door op zoek naar kleding voor de 
kids van kamp Moria en levert deze in kleding op 
school – in lokaal K09 – in. 

Wij zorgen ervoor dat alle poppen en de kleding op de 
juiste manier bij de organisatie terecht komt! We 
houden jullie via onze update en via Instagram op de 
hoogte van de vorderingen. 



 
 
Corona-gerelateerde klachten, testen en informeren 
We blijven je met klem vragen – volgens de beslisboom - thuis te blijven als je corona-
gerelateerde klachten hebt, 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. 
 
Roosterwijzigingen 
Tijdens de verkiezingen wordt de Grote Zaal gebruikt als stemlocatie. Dit en de afname van 
toetsen in de bovenbouw zorgen voor flink wat roosterwijzigingen komende weken. We 
willen je vragen je rooster goed in de gaten te houden om verrassingen te voorkomen.  
 
Zet het in je agenda 
 
Datum Activiteit 
Donderdag 18 maart - 
vrijdag 26 maart 

Toetsweek 3T, 4HV, 5HV, 6V 

Donderdag 25 maart - 
donderdag 1 april 

Toetsweek 3HV 

Woensdag 31 maart 
19.30 uur 

Online informatiemoment leerlingen en ouders/verzorgers 
rondom het thema ‘Centraal Schriftelijk Eindexamen’ 4T, 5H & 
6V. 

Vrijdag 2 april -
maandag 5 april 

Vrije dagen (rondom) Pasen  

Maandag 12 april  
09.00 uur 

Sluiting schoolexamendossier eindexamenleerlingen (onder 
voorbehoud) aansluitend ‘examentraining’ tot aan meivakantie 

Woensdag 14 april Ondertekenen schoolexamencijfers eindexamenleerlingen 
Dinsdag 20 april Voortgangsbespreking periode 3 – Leerlingen werken thuis en 

zijn beschikbaar voor schoolzaken. 
Dinsdag 27 april Koningsdag – vrije dag 
Donderdag 29 april Leerling-ouder-coachgesprekken 
Vrijdag 30 april Laatste officiële lesdag eindexamenleerlingen 
Maandag 3 mei - vrijdag 
14 mei 

Meivakantie 

Maandag 3 mei - vrijdag 
14 mei 

De mogelijkheid tot externe examentraining voor 
eindexamenleerlingen. Nadere informatie volgt. 

 
Tot slot 
Dit was ‘m dan. We denken jullie op deze manier zo volledig mogelijk te hebben 
geïnformeerd over de gang van zaken @!K. 
 
Mocht je nog vragen hebben, dan kun je uiteraard contact opnemen via de e-mail met de 
coach. 
 



 
 
 
We wensen jullie een fijn weekend. Pas goed op jezelf & elkaar en blijf gezond! 
Tot volgende week op !mpulse Kollum! 
 
Groet, namens het team van !mpulse Kollum, 
 
Bea Kroeze 


