
 
 
Beste leerlingen en ouders/verzorgers, 
 
We zijn er helemaal klaar voor, laat het nieuwe schooljaar maar beginnen! 
We kijken er enorm naar uit jullie morgen te ontmoeten op !K. 
 
Op woensdag 25 augustus geven we met middels een introductieprogramma het startschot 
voor het schooljaar 2021-2022. We zetten om 12.15 uur de deuren van de Campus Kollum 
wagenwijd open voor al onze leerlingen en gaan vijf dagen – woensdag 25 augustus tot en 
met dinsdag 31 augustus samen aan de slag met allerlei activiteiten rondom de thema’s 
‘opstarten en kennismaken’ – in de breedste zin van het woord. 
 
Via deze update delen we per leerjaar alle informatie die nodig is voor een vliegende 
introductiestart. Tijdens de Kringen wordt het introductierooster besproken en worden 
afspraken gemaakt met leerlingen. Daarbij geldt in ieder geval: vinden de introductie-
activiteiten op de Campus plaats? Neem dan altijd, naast een goed gevuld etui, je eigen device 
mee. 
 
Leerlingen die een laptop hebben besteld via Boekloos, kunnen de laptop woensdagmiddag 
op school afhalen tussen 15.15 uur en 16.05 uur. Vergeet niet om een stevige laptop(tas) 
mee te nemen. 
 
Het rooster voor de introductieperiode is als bijlage aan deze e-mail toegevoegd.  
Heb je hierover vragen? Stel ze morgen aan je coach. 
 
Lezen jullie hieronder met ons mee?! 
 
 
Leerjaar 1 - ouderbijeenkomst 
 
Ouderbijeenkomst leerjaar 1 donderdag 26 augustus 2021 
Het is traditie op !mpulse Kollum om ouders/verzorgers direct bij start van het nieuwe 
schooljaar op school uit te nodigen. We vinden het fijn, goed en gezellig om kennis te maken, 
ons voor te stellen, jullie te informeren over het werken en leren op !mpulse Kollum en 
praktische informatie te delen. 
 
We willen graag dat onze leerlingen leren op een goede en verstandige manier met devices en 
sociale media om te gaan. We kiezen er daarom voor om tijdens de introductieweek een hele 
dag te besteden aan dit onderwerp. Daarbij schakelen we de hulp in van stichting Golden 
Cage. Zij gaan samen met ons op een luchtige, creatieve, humoristische manier aan de slag 
met de normen en waarden rondom telefoongebruik. Het doel is dat we samen met onze 
leerlingen werken aan het vergroten van onze media-vaardigheiden en tot breed gedragen 
afspraken komen die daaraan een positieve bijdrage leveren. 



 
 
Mediawijsheid kent geen grenzen en stopt niet bij de drempel van de school. Daarom vinden 
we het belangrijk dat we met elkaar aandacht besteden aan dit onderwerp. Om ook thuis goed 
over dit onderwerp in gesprek te kunnen gaan bieden we voor de ouders/verzorgers van 
leerjaar 1 een vergelijkbaar programma als de leerlingen krijgen aangeboden. 
 
We willen jullie daarom van harte uitnodigen om kennis te komen maken en aansluitend door 
ons meegenomen te worden in de wereld van onze afspraken rondom telefoongebruik. 
 
Programma ouders/verzorgers leerjaar 1 donderdag 26 augustus: 

• 18.50    Inloop met koffie en thee 
• 19.00    Plenaire start – voorstellen team !K 
• 19:10    Kennismaking met de coaches en uitwisselen informatie 
• 19:45    Start oneman cabaretshow ‘’Ja, Wacht Even’’ 
• 20:30    Nagesprek voorstelling 
• 21:00    Plenaire afsluiting 

We nodigen jullie uit om je in te schrijven voor deze informatieavond via onze website, dat 
kan via de link in bijgevoegd e-mailbericht. 
 
We kijken er naar uit om jullie te zien en te spreken op 26 augustus! 
 
Leerjaar 1 - introductie 
 
Woensdagmiddag heten we je welkom bij de zij-ingang van de Campus en brengen we jou 
naar de ruimte waarin we starten. We beginnen om 12.30 uur met een opstartkring op de 
Campus, we maken op een leuke en actieve manier kennis met elkaar, jullie krijgen een 
rondleiding door de school en we maken een rondje door Kollum om al onze gebouwen te 
bekijken. Zo weet jij na deze dag al precies hoe de school er uitziet en waar je moet zijn. We 
sluiten de dag af rond 16.05 uur. 
 
Donderdag staat in het teken van social media – en alles wat daarbij hoort. Vandaag staat er 
een voorstelling op het programma over dit thema. Om 08.30 uur starten we eerst met een 
gezamenlijke kring. Daarna gaan we samen richting de voorstelling in de grote zaal. Na de 
show volgen allerlei workshops waarin je met je eigen klas en je coach aan de slag gaat met 
dit thema.  
We sluiten de dag actief af met een potje Levend Stratego. De dag eindigt om 15.15 uur. 
 
Vrijdag verwachten we jullie om 08.30 uur op de Campus om alle ins- en outs te leren van 
programma’s waar je binnenkort gebruik van gaat maken hier op school. Denk dan 
bijvoorbeeld aan Itslearning en Somtoday. Ook krijg je vandaag een rondleiding door de 
bibliotheek. Aan het einde van de ochtend gaan we het tegen elkaar opnemen in een pub quiz.  



 
Aan het begin van de middag gaan we met alle klassen van leerjaar 1 tot 15.00 uur zwemmen 
bij It Paradyske. Vergeet dus vooral niet je fiets en je zwemkleding- en uitrusting mee te 
nemen! Vanaf het Paradyske fiets je weer naar huis. 
 
Maandag staat in het teken van water. Bij Lauwersoog kan er onder begeleiding worden 
gesurft, gekanood, gezeild of gesupt. Onderaan deze brief vind je hier meer informatie over. 
 
Dinsdag We sluiten we de introductieweek af met een laatste activiteit: gezamenlijk schilderen! 
Samen met de klas gaan we één groot kunstwerk maken dat past bij waar jullie als klas voor 
staan. Kleine tip: doe niet je nieuwste kleding aan. We verwachten jullie om 09.20 uur op de 
Campus. 
 
Leerjaar 2 - introductie 
 
Woensdagmiddag starten we 12.30 uur met een opstartkring op de Campus, maak je op een 
leuke en actieve manier kennis met elkaar en je coach, wordt je ICT-kennis weer even opgefrist 
tijdens de ICT-kring en sluiten we af met een leuk spel. En je kunt je bestelde computer 
afhalen. Zo weet je na deze dag precies waar je moet zijn wanneer het dit jaar nodig is! Om 
15:15 uur wordt de dag afgesloten.  
  
Donderdag staat in het teken van Social Media. Vandaag staat er een voorstelling op het 
programma met betrekking tot dit thema. De voorstelling begint om 10.25 uur in de Grote 
Zaal. Na de show volgen allerlei workshops waarmee je met je eigen klas en je coaches aan de 
slag gaat met dit thema. De dag eindigt om 15.15 uur.  
  
Vrijdag verwachten we jullie om 08.30 uur op de campus en gaan we aan de slag met het 
portfolio en LOB (loopbaanoriëntatie). Daarna moet je zien te ontsnappen uit een lokaal om 
bij de pub quiz te komen. Aan het begin van de middag gaan we met alle klassen van leerjaar 
2 picknicken. Dus neem je eigen keukenspecialiteit mee voor de picknick. Voor drinken wordt 
gezorgd. 
  
Maandag staat in het teken van water. Bij Lauwersoog kan er onder begeleiding worden 
gesurft, gekanood, gezeild of gesupt 
 
Dinsdag verzamelen we om 9 uur op school. Zorg dat je je fiets, een lunch en wellicht een 
klein geldbedrag en/of je bankpas bij je hebt (mag wel, hoeft niet). Wat we gaan doen is nog 
een verrassing.  
 
Leerjaar 3HV - introductie 
 
Woensdagmiddag starten we met een opstartkring waar we onder andere op een leuke en 
actieve manier kennis met elkaar maken. Zorg dat je je laptop meeneemt! Vervolgens gaan we 
met de klas aan de slag met een gezamenlijk ‘klassenkunstwerk’. 
 



 
Donderdag staat in het teken van social media en de voorstelling ‘Ja, wacht even’. We krijgen 
een theatervoorstelling te zien en gaan daarna actief aan de slag met dit thema in verschillende 
workshops. 
 
Vrijdag gaan we het klassenkunstwerk afronden. Daarna staat een uitdagende pub quiz op het 
programma en gaat de winnaar er met een leuke prijs vandoor! We sluiten de dag af met een 
gezamenlijke picknick, vergeet niet iets lekker mee te nemen! 
 
Maandag gaan we in groepjes een interactief buitenspel doen. Zorg ervoor dat je een 
opgeladen smartphone meeneemt! We sluiten de dag af met de bekendmaking van het 
winnende groepje onder het genot van een patatje. 
 
Dinsdag staat in het teken van water. Bij Lauwersoog kan er onder begeleiding worden 
gesurft, gekanood, gezeild of gesupt. Onderaan deze brief vind je hier meer informatie over. 
 
Leerjaar 3T- introductie 
 
Leerjaar 3T  
Woensdagmiddag starten we om 12.30 uur met een opstartkring, maken we op een leuke en 
actieve manier kennis met elkaar, bereiden we ons voor op komend schooljaar en sluiten we 
af met een pub quiz.  
  
Donderdag starten we in de kring met het organiseren van een superleuke outdoor activiteit 
(zie programma van vrijdag). Vervolgens krijgen we een interactieve voorstelling te zien over 
sociale media en het gebruik daarvan, waarna we met elkaar aan de slag gaan om goede 
afspraken te maken over dit onderwerp. 
  
Vrijdag gaan we met onze klas op pad naar een passende locatie in de buurt van school waar 
we verschillende outdoor activiteiten ondernemen zoals outdoor-lasergamen. Tussendoor 
gaan we lekker picknicken. Vergeet niet om daarvoor iets lekkers mee te nemen! Wij zorgen 
voor het drinken.  Het is aan te raden lekkere loopschoenen aan te trekken en je te hullen in 
een sportieve outfit die een beetje vies mag worden en waarmee kunt lasergamen. 
 
Maandag staat in het teken van water. Bij Lauwersoog kan er onder begeleiding worden 
gesurft, gekanood, gezeild of gesupt. Onderaan deze brief vind je hier meer informatie over. 
 
Dinsdag sluiten we de introductieweek af met Crazy88 én een patatje.  
 
 
 
 
 
 



 
Leerjaar 4T & 4HV introductie 
 
Woensdagmiddag starten we om 12.30 uur met een opstartkring, maken we op een leuke en 
actieve manier kennis met elkaar en sluiten we af met een picknick. Neem daarvoor iets lekkers 
mee! Wij zorgen voor het drinken. Check je rooster! Vanaf K50 t/m K57 is locatie Johannes 
Bogermanstraat. 
 
Donderdag 26 augustus staat voor 4T in het teken van het profielwerkstuk (PWS) en voor 4HV 
in het teken van loopbaanoriëntatie (LOB). We sluiten de dag af met het spel ‘Crazy @!K’. We 
vragen je om vandaag jouw Proeftuinboek (4HV) mee te nemen.  
 
Vrijdag 27 gaan we met z’n allen sportief en cultureel op pad. Je wordt om 09.00 uur op het 
station van Buitenpost verwacht, daar springen we met z’n allen in de trein om naar 
Leeuwarden af te reizen. Vanaf het station wandelen we naar de Blokhuispoort. Het program 
ziet er als volgt uit: 
 
10.00 – 11.00 uur  Rondleiding door de Blokhuispoort of rondleiding door Leeuwarden 

eindigend bij de Blokhuispoort.  
11.00 uur  Wandeling vanaf de Blokhuispoort richting het stadsstrand. 
11.15 uur  Paraat maken voor volgende activiteit. 
11.30 – 13.00 uur  Suppen en kanoën door Leeuwarden vanaf het stadsstrand. 
13.00 – 14.00 uur  Wandeling vanaf het stadsstrand naar het Potmargegebied. 

Lunchpauze/picknick in het gebied rond de Potmarge. 
14.00 – 15.00 uur  Verzamelen bij de Blokhuispoort voor een rondleiding door de  

Blokhuispoort of rondleiding door Leeuwarden. 
15.00 uur  Wandeling vanaf de Blokhuispoort naar het station. 
15.15 uur Met de trein terug naar Buitenpost (op kosten van school) of (in overleg 

met je ouders/verzorgers en op eigen kosten) op een later moment 
terugreizen en genieten van vrije tijd in Leeuwarden. 

 
Het is aan te raden lekkere loopschoenen aan te trekken en je te hullen in een sportieve 
outfit waarmee kunt suppen of kanovaren. Houd er rekening mee dat je (drijf)nat kunt 
worden, een droge outfit in de (rug)tas is daarom een aanrader. Bij het stadsstrand kun jij je 
spullen stallen. Neem ook een lekkere lunch en wat te drinken mee. 
 
Maandag werkt 4T in de ochtend verder aan het PWS (let op: laptop/tablet meenemen) en zal 
4HV met elkaar strijden om de eerste plaats in een pub quiz. In de middag gaan we met z'n 
allen een genieten van een inhoudelijk interessante film. 
  
Dinsdag staat in het teken van water. Bij Lauwersoog kan er onder begeleiding worden 
gesurft, gekanood, gezeild of gesupt. Onderaan deze brief vind je hier meer informatie over. 
 
 



 
Leerjaar 5HV & 6V introductie 
 
Woensdagmiddag starten we met een Kring. Daarna gaat 5-HAVO aan de slag met het 
Profielwerkstuk (PWS). Er wordt informatie verstrekt over het PWS én er wordt een start 
gemaakt. Hiervoor heb je een laptop óf tablet nodig! 5 en 6 VWO gaan na de kring werken aan 
loopbaanoriëntatie (LOB). 
Klas 5 en 6 sluiten de dag gezamenlijk af met een puzzeltocht in de omgeving van de Campus.  
  
Donderdag staat voor 5-HAVO in het teken van het PWS (we vragen je wederom vandaag jouw 
eigen device mee te nemen) en voor 5 en 6 VWO staat LOB centraal. Je brengt een bezoek aan 
studentenstad Groningen en gaat daar een aantal opdrachten uitvoeren.  
  
Vrijdag gaan we met z’n allen (5hv en 6v) sportief op pad. Je wordt om 09.00 uur op school 
verwacht. We gaan per fiets naar Strandheem (Opende). Van 10.30 tot 12.30 uur gaan we daar 
(kinder-)paintball spelen. Bij mooi weer mag je ook gebruik maken van het strand en 
recreatiepark.  
  
Het advies is om sportieve kleding aan te trekken en ook een schone outfit en een lunch mee 
te nemen.   
  
Maandag werkt 5-HAVO verder aan het PWS (let op: laptop/tablet) en zal 5 en 6 VWO een 
opdracht uitwerken met betrekking tot LOB. 
  
Dinsdag staat in het teken van water. Bij Lauwersoog kan er onder begeleiding worden 
gesurft, gekanood, gezeild of gesupt.  
 
 
Watersportactiviteiten maandag 30 & dinsdag 31 augustus 
 
Op maandag 30 en dinsdag 31 augustus gaan de leerlingen van !mpulse Kollum een dagdeel 
zeilen, suppen, kanovaren of windsurfen onder begeleiding van zeilschool de Lauwer te 
Lauwersoog (Noordergat 8, 9976 VR Lauwersoog).  
 
Tijdens Kring kunnen de leerlingen aangeven welk watersport ze graag willen leren tijdens 
dit dagdeel. 
 
De reis naar Lauwersoog mogen leerlingen op eigen gelegenheid maken, ook is het mogelijk 
om per fiets onder begeleiding van teamleden naar Lauwersoog te fietsen. De coaches 
inventariseren vooraf welke leerlingen zelfstandig naar Lauwersoog komen en welke 
leerlingen vanaf school fietsen. Hierover worden met de klas afspraken gemaakt. 
 
Geadviseerd wordt om makkelijk zittende kleding, die nat mag worden, aan te trekken. Als 
het lekker weer is, kan dit een korte broek en shirtje zijn, bij wat kouder weer een 



 
trainingsbroek, een shirt met lange mouwen en/of een regenjasje. Houd er rekening mee dat 
je flink nat kunt worden. Wij adviseren om een handdoek en droge kleren mee te nemen. 
En vergeet je niet in te smeren met zonnebrand – en deze mee te nemen – als het zonnetje 
lekker schijnt.  
 
Omdat je een groot deel van de dag actief aan de slag bent, is het verstandig om voldoende 
eten en drinken mee te nemen van huis. Je mag ervan uitgaan dat je niet kunt kopen in 
Lauwersoog. 
 
Om tot zorgen voor een zo veilig mogelijk verloop van de watersportactiviteiten is het 
hebben van een zwemdiploma voorwaardelijk om deel te kunnen nemen. De coaches 
inventariseren vooraf welke leerlingen een zwemdiploma hebben. 
 
Het dragen van een zwemvest tijdens de activiteiten is voor iedereen verplicht.   
 
Maandagochtend 30 augustus: K1a, K1b en K1c 
08:15  Leerlingen die onder begeleiding fietsen verzamelen op school. 
09:30  Alle leerlingen die zelfstandig reizen verzamelen bij zeilschool de Lauwer. 
12:45  Einde activiteiten, leerlingen vertrekken weer richting school of huis 
 
Maandagmiddag 30 augustus: K2a, K2b, K2c en KTL3 
11:45  Leerlingen die onder begeleiding fietsen verzamelen op school. 
13:30  Alle leerlingen die zelfstandig reizen verzamelen bij zeilschool de Lauwer. 
15:45  Einde activiteiten, leerlingen vertrekken weer richting school of huis. 
 
Dinsdagochtend 31 augustus: KHA3a, KHA3b, KHA4a en KHA4b 
08:15  Leerlingen die onder begeleiding fietsen verzamelen op school. 
09:30  Alle leerlingen die zelfstandig reizen verzamelen bij zeilschool de Lauwer. 
12:45  Einde activiteiten, leerlingen vertrekken weer richting school of huis. 
 
Dinsdagmiddag 31 augustus: KTL4, KHA5a, KHA5b en KA6 
11:45  Leerlingen die onder begeleiding fietsen verzamelen op school. 
13:30  Alle leerlingen die zelfstandig reizen verzamelen bij zeilschool de Lauwer. 
15:45  Einde activiteiten, leerlingen vertrekken weer richting school of huis. 
 
Voor het weekend valt er een volgende update in jullie inbox waarin we jullie uitgebreid 
informeren over allerlei zaken die je moet weten om een vliegende start te kunnen maken in 
periode 1 – vanaf woensdag 1 september. 
 
Groet, 
 
namens team !mpulse Kollum, 
 
Bea Kroeze 


