
 
 
Beste !mpulseKollumers, 
 
Het is lente! De energie die we voelen omdat we weer samen met – als is het op iedere dag 
maar een aantal van – onze leerlingen in de school zijn, wordt versterkt door het lange licht 
en de lente die in de lucht hangt. En dat is wel waar we aan toe zijn. We vliegen met z’n allen 
door dit bizarre jaar heen. Het is 1 april, toetsweek 3 is afgesloten, Pasen ligt in het 
verschiet, de eindexamens staan voor de deur en de laatste periode van het schooljaar 
breekt aan. 
 
Op de rand van het paasweekend nemen we jullie graag mee met alles wat er op en rond 
!mpulse Kollum speelt. Lezen jullie in een minuut of wat met ons mee? 
 
Aanmeldingen, permanente huisvesting en tijdelijke huisvesting 
We vinden het fijn om jullie te kunnen vertellen dat er zich 69 nieuwe eerstejaarsleerlingen 
hebben aangemeld voor !mpulse Kollum. Wij zijn blij met het feit dat leerlingen kiezen voor 
ons onderwijsconcept en kiezen voor onze school! 
 
Volgens de huidige prognose zullen er volgend schooljaar ongeveer 315 leerlingen bij ons 
op !mpulse Kollum staan ingeschreven. In zijn totaliteit zullen er ruim 600 leerlingen 
onderwijs op de Campus Kollum volgen. De beide scholen, het bestuur van de Campus 
Kollum en afgevaardigden van de gemeente weten elkaar op het onderwerp leerlingengroei 
te vinden en zijn hierover met elkaar in gesprek. Immers, gezien de te verwachten 
leerlingengroei is het nodig dat de capaciteit van de Campus structureel wordt uitgebreid. 
Hiervoor worden momenteel mooie plannen ontwikkeld en uitgewerkt.  
 
Daarnaast is het van belang om de tijd tussen het komende schooljaar en de realisatie van 
een permanente uitbreiding van de Campus (naar verwachting opgeleverd in 2024) te 
overbruggen. Dit kan door in de tussentijd gebruik te maken van een vorm van tijdelijke 
huisvesting.   
 
De gemeenteraad van Noardeast-Fryslân is gisteravond unaniem akkoord gegaan met de 
aanvraag voor de investering en het gebruik van het voormalige gebouw van het Lauwers 
College aan de Johannes Bogermanstraat als tijdelijke huisvesting. De komende tijd wordt 
een vleugel met 8 lokalen en ook de gymzaal verbouwd zodat we met ingang van het 
schooljaar 2021-2022 daar gebruik van kunnen gaan maken.   
 
Wij waarderen het dat er met alle partijen wordt gewerkt aan permanente uitbreiding van de 
Campus Kollum. Wij zijn ervan overtuigd dat wij ook met de tijdelijke huisvesting en de wijze 
waarop we die gaan gebruiken, in de overbruggingsperiode, het onderwijs kunnen bieden 
waar we voor staan en met elkaar zo trots op zijn. 
 
We houden jullie natuurlijk op de hoogte van de ontwikkelingen op dit gebied!  
  



 
 
Kamp Morra 
Afgelopen woensdag brachten we zo’n 100 op !K gemaakte poppen voorzien van kleding 
naar Kamp Morra – en dat is een hele dikke aanhanger vol. Daar worden ‘onze’ poppen 
samen met ruimt 4.200 andere zelfgemaakte poppen in het weiland geplaatst om daarmee 
aandacht te vragen voor alleenreizende vluchtelingkinderen.  
Zó dat was een flink kippenvelmomentje. Wat fijn dat we als !K een bescheiden bijdrage 
hebben kunnen leveren aan dit bijzondere project. Dikke dank voor een ieders bijdrage! 

 
Kamp Morra is op 2 april op volle sterkte te bewonderen. Via deze livestream kun je 24/7 
een kijkje nemen.  
 
Wil je meer lezen over en de foto’s bekijken van ons bezoek aan Kamp Morra?  
Dat kan op de site van RTVNOF. 
 
 



 
 
Natuerlik ferskaat 
‘NatuerlikFerskaat’ is in Kollum in samenwerking met plaatselijk belang Kollum een project 
gestart om heel Kollum groener te maken.  
 
Dit project is ontstaan omdat uit onderzoek is gebleken dat de biodiversiteit in Fryslân in 
iets meer dan 100 jaar met meer dan twee derde is afgenomen. Daarnaast zijn de soorten 
waarmee het slecht ging tussen 1990 en 1997 qua aantallen gehalveerd. Er moet duidelijk 
iets gebeuren. Zo willen ze onder andere fruitbomen planten, bijen- en insectenhotels 
plaatsen en de tuinen in Kollum groener en aantrekkelijker maken voor veel soorten. 
 
Een onderdeel van het project is dat er door heel Kollum zakjes met bloemzaad worden 
rondgebracht. !mpulse Kollum wil graag meewerken om de biodiversiteit in en rond Kollum 
te versterken.  

 
 



 
 
Onze school heeft dit project omarmd en in de lessen mens & natuur wordt er volop 
aandacht aan dit onderwerp besteed. Zo ontwierpen de leerlingen van !mpulse Kollum alvast 
de prachtige voorkanten van de in Kollum uit te delen zakjes bloemzaad. Deze 
bloemzaadzakjes zijn er in drie soorten: wilde bloemen, bijenmix en vlindermix. Agelopen 
dinsdag is er voor elke soort een winnaar worden gekozen door een jury die bestaat uit een 
lid van plaatselijk belang Kollum, Henk Pilat (Projectleider NatuerlikFerskaat), Judith Bijlsma 
(kunstdocente van !mpulse Kollum) en Johannes Kramer (burgermeester van Noardeast-
Fryslân). 
 
En weet je wat?  De winnende afbeeldingen op deze zakjes zijn ontworpen door onze Marije 
Adema, Fenna Zwart en Silke van der Meer. Wat een pracht project. En wat ontzettend mooi 
gedaan, ladies! 
 
Meer lezen over dit project? Dat kan via op de site van RTVNOF. 
 
 
Zet het in je agenda 
 
Datum Activiteit 
Vrijdag 2 april -
maandag 5 april 

Vrije dagen (rondom) Pasen  

Woensdag 7 april 
14.30 – 16.30 uur 

Herkansingen examenklassen (4T, 5H en 6V)  
Locatie: grote zaal 

Maandag 12 april  
09.00 uur 

Sluiting schoolexamendossier eindexamenleerlingen 

Woensdag 14 april Ondertekenen schoolexamencijfers eindexamenleerlingen. Locatie 
en tijd volgt. 

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 

Mogelijkheid tot externe examentraining voor 
eindexamenleerlingen. Nadere informatie (ook over aanmelding 
hiervoor) zie e-mail. 

 
Corona-gerelateerde klachten, testen en informeren 
Jullie weten inmiddels dat we bij een coronabesmetting strikt werken volgens het geldende 
protocol en jullie te allen tijde informeren over mogelijke gevolgen van geconstateerde 
besmettingen.  
 



 
 
We blijven je met klem vragen – volgens de beslisboom - thuis te blijven als je corona-
gerelateerde klachten hebt en/of in aanraking bent geweest met een positief getest persoon, 
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. 
 
Zelf-sneltesten in het onderwijs 
Het ministerie van OCW heeft bekend gemaakt dat er vanaf half april zelftesten beschikbaar 
komen voor het onderwijs. Het doel van de zelftesten is om besmettingen sneller op te 
sporen en uitbraken te voorkomen. De maatregelen om besmettingen te voorkomen en te 
beperken blijven gehandhaafd en veranderen niet door de beschikbaarheid van de 
sneltesten. Meer informatie over de manier waarop er binnen het onderwijs en onze school 
gebruik van de zelftesten gemaakt gaat worden, volgt zodra we de volledige informatie over 
de werkwijze vanuit het ministerie hebben ontvangen en over zelftesten kunnen beschikken. 
 
Dit was ‘m. 
 
Ik wens iedereen een heel fijn en zonnig paasweekend toe. 
Geniet, rust uit, laad op, pas goed op jezelf en elkaar & blijf gezond! 
 
Groet, 
 
namens het team van !mpulse Kollum, 
 
Bea Kroeze 
 
 


