
 
 
 
Beste leerlingen, ouders/verzorgers en andere belangstellenden, 
 
En zo langzamerhand nadert het einde van wederom een heel bijzonder schooljaar. De 
laatste lessen worden gegeven, de laatste toetsen afgenomen, een laatste practica 
uitgevoerd, de laatste projecten gedaan, de laatste herkansingen ingepland en de laatste 
examens afgerond. De nieuwe leerlingen komen kennismaken en we verrassen onze 
geslaagde leerlingen met een diploma-uitrijding. De laatste dagen van het schooljaar 
gebruiken we voor gezamenlijke, sociale en sportieve activiteiten.  
 
 

 
 
 
 
 



 
 
Op dinsdag 29 en woensdag 30 juni nemen de leerlingen het in verschillende teams tegen 
elkaar op in de ‘Battle of the Classes’. Deze battle bestaat uit verschillende uitdagende 
onderdelen waarbij de leerlingen het sportief en met een knipoog tegen elkaar opnemen. 
Donderdag 1 juli sluiten we het schooljaar af door gezamenlijk een dag ‘hard te gaan’ in 
Walibi. Fijn dat dit allemaal weer kan en mag! 
 
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. 
Uiteraard houden we ons bij alle activiteiten die we ondernemen aan de voorschriften van 
het RIVM en de geldende protocollen van de VO-raad.  
 
Versoepelingen voor het voortgezet onderwijs 
Met ingang van zaterdag 26 juni gaat er een aantal versoepelingen plaatsvinden met 
betrekking tot de coronamaatregelen. Op vrijdag 18 juni jl. werd dit bekendgemaakt door 
het kabinet. Voor het onderwijs geldt dat er vanaf 26 juni weer niet-onderwijsactiviteiten 
mogelijk zijn op school en ook het organiseren van excursies, sportdagen en sociale 
activiteiten wordt niet langer afgeraden, mits georganiseerd in lijn met de basisregels. 
 
Basisregels en mondkapjesplicht blijven gelden 
De basisregels met betrekking tot het bestrijden van corona blijven gelden. Dit betekent dat 
-naast de hygiëne-maatregelen en het thuisblijven bij klachten- de 1,5 metermaatregel 
tussen leerlingen en teamleden en het verplicht dragen van een mondkapje de belangrijkste 
maatregelen blijven. Het mondkapje mag af als men zit en moet het weer op bij verplaatsing. 
De mondkapjesplicht blijft in ieder geval tot aan de zomervakantie van kracht in het 
voortgezet onderwijs. 
 
Communityweek  
De traditionele afsluitende Communityweek vullen we dit bijzondere schooljaar in met een 
aantal sportieve en sociale activiteiten – met de invulling hiervan anticipeerden we al op de 
besluiten van het kabinet. Aan de activiteiten die plaatsvinden in de Communityweek zijn 
voor de thuisfronten geen kosten verbonden. 
 
De opzet van de Communityweek ziet er als volgt uit: 
Maandag 28 juni 
Laatste lesdag volgens rooster 
Dinsdag 29 juni  
Sport- en spelactiviteiten 
Woensdag 30 juni 
Sport- en spelactiviteiten 
Donderdag 1 juli 
Schoolreis naar Walibi 
 
 
 



 
 
We vertrekken om 08.15 uur uit Kollum en schatten in zo rond 17.30 uur weer terug te zijn 
bij school. We verwachten alle leerlingen uiterlijk om 08.00 uur op school.  
Ook in Walibi worden maatregelen genomen m.b.t. corona. Tijdens Kring zijn de leerlingen 
hiervan op de hoogte gesteld. De PowerPoint die we hierbij gebruikten is via de link (klikken 
en op de pagina doorscrollen naar beneden) te bekijken.  We willen jullie vragen deze thuis 
nog eens goed door te nemen. 
Vrijdag 2 juli 
Teamdag - leerlingen vrij 
Diploma-uitrijding tussen 16.00 en 20.00 uur 
 
 

 
 
 
 



 
Sport- en spelactiviteiten dinsdag 22 juni 
Sportdag KTL3, KHA3a en KHA3b 
Jullie worden dinsdag om 09:45 uur bij VV Kollum verwacht. De fiets mag in de 
fietsenstalling en dan mogen jullie doorlopen naar het trainingsveld. Om 10:00 uur wordt er 
uitgelegd wat de bedoeling is en rond 12:15 uur is de afsluiting. We verwachten jullie in 
jullie sportoutfit die eventueel een beetje nat kan worden. Bij mooi zonnig weer is een korte 
broek en T-shirt prima, is het wat frisser dan is het raadzaam om een trainingsbroek en een 
jasje bij je te hebben. Neem zelf een flesje water en wat te eten mee. Vergeet je bij zonnig 
weer niet in te smeren. 
 
Zwemmen klas 1 en 2 
Jullie worden dinsdag om 11:00 bij It Paradyske (Badweg 2 te Kollum) verwacht. De fiets mag 
in de fietsstalling en onder begeleiding van de aanwezige teamleden mogen jullie naar 
binnen. Ga dus niet zelf naar binnen maar wacht even op het teken van de teamleden. 
Eenmaal binnen kunnen jullie een plekje op de zonneweide zoeken en gaan zwemmen of 
voetballen op het veldje. Om te mogen zwemmen moet je minimaal zwemdiploma A hebben. 
Rond 13:45 uur is het weer gedaan met de pret en mogen jullie omkleden en richting huis. 
 
Sportdag KHA4a, KHA4b en KA5 
Jullie worden dinsdag om 13:00 uur bij VV Kollum verwacht. De fiets mag in de fietsstalling 
en dan mogen jullie doorlopen naar het trainingsveld. Om 13:15 uur wordt er uitgelegd wat 
de bedoeling is en rond 15:00 uur is de afsluiting. We verwachten jullie in jullie sportoutfit 
die eventueel een beetje nat kan worden. Bij mooi zonnig weer is een kortbroek en T-shirt 
prima, is het wat frisser dan is het raadzaam om een trainingsbroek en een jasje bij je te 
hebben. Neem zelf een flesje water en wat te eten mee. Vergeet je bij zonnig weer niet in te 
smeren. 
 
Sport- en spelactiviteiten dinsdag 22 juni 
Sportdag K1a, K1b en K1c 
Jullie worden woensdag om 09:45 uur bij VV Kollum verwacht. De fiets mag in de 
fietsenstalling en dan mogen jullie doorlopen naar het trainingsveld. Om 10:00 uur wordt er 
uitgelegd wat de bedoeling is en rond 12:15 uur is de afsluiting. We verwachten jullie in 
jullie sportoutfit die eventueel een beetje nat kan worden. Bij mooi zonnig weer is een korte 
broek en T-shirt prima, is het wat frisser dan is het raadzaam om een trainingsbroek en een 
jasje bij je te hebben. Neem zelf een flesje water en wat te eten mee. Vergeet je bij zonnig 
weer niet in te smeren. 
 
Sportdag K2a, K2b en K2c 
Jullie worden woensdag om 13:00 uur bij VV Kollum verwacht. De fiets mag in de 
fietsstalling en dan mogen jullie doorlopen naar het trainingsveld. Om 13:15 uur wordt er 
uitgelegd wat de bedoeling is en rond 15:30 is de afsluiting. 
We verwachten jullie in jullie sportoutfit die eventueel een beetje nat kan worden. Bij mooi 
zonnig weer is een korte broek en T-shirt prima, is het wat frisser dan is het raadzaam om 
een trainingsbroek en een jasje bij je te hebben. Neem zelf een flesje water en wat te eten 
mee. Vergeet je bij zonnig weer niet in te smeren. 



 
 
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 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 !mpulse Kollum 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. 

 
We sluiten deze update af met een brief van de afdeling ICT over nieuwe accountgegevens 
voor alle leerlingen. We willen jullie vragen deze aandachtig te lezen. 
 
 
 
 

Datum Activiteit 
Vrijdag 25 juni Laatste inhaalmoment. Inschrijven via Somtoday 
Maandag 28 juni Laatste lesdag leerjaar 1 t/m 3 
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-uitrijding’ 
Teamdag - leerlingen vrij 
Alle leerlingen ontvangen brief start schooljaar 2021-2022 

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 
Maandag 22 en 
dinsdag 23 augustus 

Teamdagen – voorbereidingen op schooljaar 2021-2022 

Woensdag 24 
augustus 

Eerste schooldag leerlingen - introductieperiode 



 
 
 
Betreft: Tenantmigratie – brief van de afdeling ICT 
 
Beste leerlingen en ouders/verzorgers, 
 
Alle scholen van OVO Fryslân-Noord (OSG Piter Jelles en RSG Simon Vestdijk) krijgen 
een nieuw digitaal netwerk. Daarmee zorgen we ervoor dat we het onderwijs nu en in de 
toekomst goed kunnen blijven verzorgen. Veel werkzaamheden voor het installeren van 
het nieuwe netwerk worden uitgevoerd door de afdeling ICT. Daar merken leerlingen en 
ouder(s)/verzorger(s) niets van.  
 
Er zijn drie belangrijke acties die leerlingen zelf moeten doen, om ervoor te zorgen dat ze 
op school (op het nieuwe netwerk) kunnen blijven werken op de computers, laptops, 
iPads en telefoons. Deze acties zijn:  

• installeren van een nieuwe inlognaam en wachtwoord  
• installeren of aanpassen van de laptop  
• aanpassen van instellingen op de iPad of telefoon  

 
Met deze brief willen we alvast laten weten wat er de komende weken verwacht wordt 
van leerlingen en ouder(s)/verzorger(s).  
 
Instellen van een nieuwe inlognaam en wachtwoord  
Alle leerlingen krijgen vóór de zomervakantie een nieuwe inlognaam. Met die nieuwe 
inlognaam kunnen leerlingen makkelijker bij bestanden en programma’s komen. 
Leerlingen installeren de inlognaam zelf.  
 
Wat betekent dit?  

o De school zorgt ervoor dat leerlingen een nieuwe inlognaam en nieuw wachtwoord 
krijgen. Leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) krijgen een brief via de eigen school 
met daarin de nieuwe inlognaam en een nieuw wachtwoord. Voor het instellen 
daarvan is een eigen privé- emailadres én een mobiele telefoon nodig (dit kan ook 
de telefoon van een ouder of verzorger zijn). Let op: die nieuwe inlognaam kan 
niet direct worden gebruikt, hij moet eerst worden ingesteld. De school laat weten 
wanneer de inlognaam kan worden ingesteld.  

o De oude inlognaam werkt straks niet meer. 
o Leerlingen kunnen straks alleen nog met de nieuwe inlognaam in bijvoorbeeld 

Teams, Itslearning of het WiFi-netwerk komen. De oude inlognaam werkt vanaf 
23 juli a.s. niet meer.  

 
Installeren of aanpassen van de laptop, iPad of telefoon  
Leerlingen moeten vóór 23 juli a.s. zelf hun laptop opnieuw installeren of aanpassen. Een 
iPad of telefoon hoeft niet opnieuw geïnstalleerd te worden, maar er moeten wel 
instellingen worden aangepast.  
 
Wat betekent dit?  

o Via handleidingen gaan leerlingen zelf hun laptop, iPad of telefoon installeren of 
aanpassen.  

o Wanneer de handleiding goed wordt gevolgd, is dit niet moeilijk om te doen. De 
handleiding heeft afbeeldingen en teksten waarmee alle stappen worden 
uitgelegd.  

 
Extra hulp via de eigen school en de helpdesk  
Op school kunnen leerlingen hulp krijgen bij het instellen van de inlognaam, het 
installeren of aanpassen van de laptop, iPad of telefoon. Lukt dit niet? Dan kunnen 
leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) contact opnemen met de helpdesk van OVO Fryslân-



 
Noord. De helpdesk is telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 10:00 uur en 15:00 
uur via 058-8801185.  
 
Binnenkort volgt meer informatie via de eigen school over de onderwerpen in deze brief. 
Alvast veel succes gewenst met het instellen en installeren!  
 
Met vriendelijke groet, 
Afdeling ICT, OVO Fryslân-Noord 
 
 
 
 
We wensen jullie een heel mooi weekend! 
Groet van Bea Kroeze  
Namens team !K 
 

 


