
 
 
 
Beste leerlingen, ouders/verzorgers en andere belangstellenden, 
 
Wat zijn we supertrots op onze eindexamenkandidaten! Hoe fijn dat we deze toppers vorige 
week donderdag al konden vertellen dat ze zijn geslaagd voor hun vmbo-t, havo- of vwo-
diploma! Dat was al een klein en zonnig feestje waard op !K. We proost(t)en op jullie 
welverdiende diploma en een glansrijke toekomst! 
 

 
 
Voor de leerlingen die nog niet zijn geslaagd en/of in het tweede en derde tijdvak hun 
examens maken; heel veel succes en toi, toi, toi – we hebben alle vertrouwen in jullie 
kunnen! 
 
 



 
 
Arts eXpression 
Arts eXpression is een jaarlijks terugkerend evenement voor podiumkunst en beeldende 
kunst. Bij de Arts eXpression geven we extra aandacht aan de wereld van de kunsten. Het is 
een manier voor onze leerlingen om zich te uiten in een kunstvorm en te laten zien wat ze 
naast hun onderwijsinhoudelijke kennis en vaardigheden nog meer in huis hebben. 
 
Dit schooljaar doen we dat – gezien de omstandigheden – op een alternatieve manier. Het 
thema van Arts eXpression 2021 is Nocturne (de nacht). Op de verschillende scholen zijn 
leerlingen met dit thema aan de slag gegaan en de beste werken zijn ingezonden voor de 
Arts eXpression. Fenna, Vere en Fabiënne (2C - onderbouw) en Rosanna (4TL - bovenbouw) 
vertegenwoordigen !mpulse Kollum met hun prachtige kunstwerken. 
 
Er zijn filmpjes opgenomen van alle ingezonden kunstwerken. Je kunt nu alle video’s van de 
beeldende kunstwerken bekijken en alle leerlingen en medewerkers van !K kunnen stemmen! 
Van welk kunstwerk ben jij onder de indruk? Stem! 
 
Stemmen doe je via dit stemformulier Arts eXpression. Je kunt dan een top 10 maken van de 
kunstwerken in de onderbouw en in de bovenbouw. Ook kun je nog een bonus-favoriet 
opgeven. Stemmen kan tot en met 27 juni. In de week van 28 juni maken we de winnaar 
bekend. Spannend! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Wat vliegt de tijd. Het schooljaar 2020-2021 zit er al bijna op en staat in de laatste weken 
bol van de activiteiten. We willen jullie graag informeren over de gang van zaken in de 
laatste schoolweken en we blikken alvast een heel klein beetje vooruit naar de eerste 
schoolweek van 2021–2022. 
 
Toetsweken en lessen 
Van donderdag 10 tot en met woensdag 16 juni vond de laatste toetsweek van het 
schooljaar plaats voor leerjaar 4HV en 5V. Voor de leerlingen van leerjaar 3 geldt dat de 
laatste toetsweek is gepland van donderdag 17 juni tot en met woensdag 23 juni.  
Alle leerlingen volgen les tot en met maandag 28 juni volgens het reguliere rooster. 
 
Herkansingen 
De deadline voor inschrijven voor de herkansing voor 4HV en 5V is op dinsdag 22 juni om 
12.00 uur. De herkansing is op donderdag 24 juni en start om 14.00 uur. 
De deadline voor inschrijven voor de herkansing voor 3T is op maandag 28 juni om 12.00 
uur. De herkansing is op woensdag 30 juni en start om 09.00 uur. 
 
Communityweek  
De traditionele afsluitende Communityweek vullen we dit bijzondere schooljaar in met een 
aantal sportieve en sociale activiteiten. Hier zijn voor de thuisfronten geen kosten aan 
verbonden. Alle activiteiten vinden plaats volgens de geldende protocollen en richtlijnen van 
de RIVM.  
 
Het rooster van de Communityweek ziet er als volgt uit: 
Maandag 28 juni 
Laatste lesdag volgens rooster 
Dinsdag 29 juni  
Sport- en spelactiviteiten – rooster volgt 
Woensdag 30 juni 
Sport- en spelactiviteiten – rooster volgt 
Donderdag 1 juli 
Schoolreis naar Walibi 
We vertrekken om 08.30 uur uit Kollum en schatten in zo rond 17.30 uur weer terug te zijn 
bij school. We verwachten alle leerlingen uiterlijk om 08.15 uur op school. Leerlingen die dit 
schooljaar examen hebben gedaan zijn natuurlijk ook van harte welkom!  
Vrijdag 2 juli 
Teamdag, leerlingen vrij 
Diploma-uitreiking 
 
Kennismakingsmiddag nieuwe leerlingen 
Op woensdag 30 juni tussen 14.30 uur en 16.30 uur ontvangen we onze nieuwe eerstejaars 
leerlingen. We kijken uit naar een middag vol kennismakingspret! 
 
 



 
Teamweek 
Het team van !mpulse Kollum zal in de week van 5 t/m 9 juli het huidige schooljaar afsluiten 
en voorbereidingen treffen op het komende schooljaar. In de week van 12 tot en met 15 juli 
concentreren we ons op het derde tijdvak van de eindexamens. Op 16 juli is het ook voor het 
team van !K zomervakantie. 
 
Rapportage en overgang maandag 5 en dinsdag 6 juli 
Tijdens de overgangsvergadering van 5 en 6 juli zal het team van !mpulse Kollum de 
vorderingen van de leerlingen bespreken en toetsen of de leerlingen aan de 
overgangsnormen voldoen en/of kansrijk bevorderd kunnen worden naar het volgende 
leerjaar. 
 
Leerlingen die niet rechtstreeks kunnen worden bevorderd op het instroom- of 
doorstroomniveau, worden daarvan telefonisch door de coach op de hoogte gebracht. De 
coach neemt dan ook contact op met ouders/verzorgers. 
 
Boeken inleveren en afsluitende Kring 
Op dinsdag 6 juli komen medewerkers van Van Dijk Educatie op !mpulse Kollum om de 
boeken die de leerlingen afgelopen schooljaar hebben geleend in te nemen. Leerlingen 
worden volgens onderstaand schema op dinsdag 6 juli op school verwacht. Voor vragen over 
het inleveren van de boeken kunnen jullie contact opnemen met de klantenservice van Van 
Dijk Educatie via www.vandijk.nl en of de folder in de bijlage van deze update lezen.  
 
Klas Boeken inleveren Start Kring (lokaal) 
4T, 5HV, 6V 11.00 - 
1A 11.15 11.30 (K14) 
1B 11.30 11.45 (K15) 
1C 11.45 12.00 (K16) 
2A  12.00 12.15 (K17) 
2B  12.15 12.30 (K18) 
2C 12.30 12.45 (K19) 
3HVA 12.45 13.00 (K14) 
3HVB 13.00 13.15 (K15) 
4HVA 13.15 13.30 (K16) 
4HVB 13.30 13.45 (K17) 
3T 13.45 14.00 (K18) 

 
 
Start schooljaar 2021 – 2022 
Maandag 23 en dinsdag 24 augustus gebruikt het team van !K voor de voorbereiding op het 
nieuwe schooljaar. We zien onze leerlingen graag weer op woensdag 25 augustus in de 
Campus Kollum waar we in de loop van de dag starten met een introductieprogramma voor 
alle leerjaren. Een uitnodiging volgt. 
 
 



 
 
Hieronder zetten we bovenstaande nog eens lekker overzichtelijk in een schemaatje. 
 

 
 
 
 
 

Datum Activiteit 
Donderdag 10 juni -  
woensdag 16 juni 

Toetsweek leerjaar 4HV&5V 

Maandag 14 juni – 
vrijdag 25 juni 

Tweede tijdvak Centraal Schriftelijk Eindexamen 

Dinsdag 22 juni 
12.00 uur 

Deadline inschrijven herkansingen 4HV en 5V 

Donderdag 17 - 
woensdag 23 juni 

Toetsweek leerjaar 3 

Donderdag 24 juni 
14.00 – 16.00 uur 

4HV en 5V herkansingen  

Vrijdag 25 juni Laatste inhaalmoment. Inschrijven via Somtoday 
Maandag 28 juni Afsluitende lesdag 
Maandag 28 juni 
12.00 uur 

Deadline inschrijven herkansingen 3T 

Dinsdag 29 juni  Sport- en spelactiviteiten 
Woensdag 30 juni Sport- en spelactiviteiten 
Woensdag 30 juni 
09.00-11.00 uur 

Herkansingen 3T 

Woensdag 30 juni 
14.30 – 16.30 uur 

Kennismakingsmoment nieuwe leerlingen leerjaar 1 

Donderdag 1 juli Met de hele school naar Walibi 
Vrijdag 2 juli Uitslag Centraal Schriftelijk Eindexamen tweede tijdvak en 

‘diploma-uitreiking’ 
Teamdag 
Leerlingen vrij 

Maandag 5 juli – 
vrijdag 9 juli 

Afrondende week schooljaar 2021-2022  
Teamweek 

Maandag 5 juli Overgangsvergadering leerjaar 1, 2, 4 en 5 
Dinsdag 6 juli Overgangsvergadering leerjaar 3 

Boeken inleveren 
Afsluitende Kring 

Dinsdag 6 juli – 
vrijdag 9 juli 

Derde tijdvak Centraal Schriftelijk Eindexamen 

Maandag 12 juli Start zomervakantie leerlingen 
Donderdag 15 juli Uitslag Centraal Schriftelijk Eindexamen derde tijdvak 



 
 

 
We sluiten af met 9 zonnige plaatjes. 
En we gaan er nog een paar mooie weken van maken met z’n allen op !K! 
 
Groet van Bea namens team !K 


