
 
 
Beste leerlingen en ouders/verzorgers, 
 
In de persconferentie van dinsdag 14 september kondigde demissionair minister-president 
Rutte een aantal versoepelingen rondom corona aan. Deze gelden vanaf zaterdag 25 
september aanstaande. De belangrijkste veranderingen voor het voortgezet onderwijs zijn 
dat het vanaf 25 september niet meer verplicht is om 1,5 meter afstand te houden en een 
mondkapje te dragen in de scholen. In het openbaar en publiek vervoer blijft wel een 
mondkapjesplicht gelden, dus houd hier rekening mee als je bijvoorbeeld een excursie hebt 
en/of in leerjaar 4 of 5 zit en op maandag in Dokkum les hebt.  
 
Hoewel er in de persconferentie werd aangegeven dat het versoepelen van de maatregelen 
niet betekent dat de coronaperiode voorbij is, wordt er met de versoepelingen een grote stap 
gemaakt naar een normale situatie in de dagelijkse onderwijspraktijk. Wij zijn blij dat we 
samen met onze leerlingen op deze manier zoveel mogelijk een normaal schooljaar 
tegemoet gaan.  
 
Natuurlijk blijven we voorzichtig en realiseren we ons dat het coronavirus niet verdwenen is. 
We willen daarom ook benadrukken om rekening te houden met elkaar.     
 
De adviezen rondom hygiëne, zoals het regelmatig handen wassen/ontsmetten, blijven we 
natuurlijk opvolgen in de Campus Kollum. Het (zelf)testen is -zoals we in een voorgaande 
update ook aangaven- geen verplichting, maar er zijn zelftesten beschikbaar voor leerlingen 
die er gebruik van willen maken.   
 
Laten we goed voor elkaar zorgen en verantwoordelijk omgaan met deze nieuwe situatie. 
We hopen echt dat een verscherping van de coronamaatregelen in de (nabije) toekomst niet 
nodig gaat zijn, zodat we het onderwijs kunnen verzorgen op een volwaardige manier die 
past bij onze visie op onderwijs en recht doet aan de ontwikkeling van onze leerlingen. 
 

 



 
 
Privacywetgeving - toestemming 
Op !mpulse Kollum laten wij graag met beeldmateriaal (foto’s en video’s) aan de wereld om 
ons heen zien waar we mee bezig zijn. Zo maken we foto’s en filmpjes tijdens allerlei 
activiteiten in en rond !K. Deze delen we via ons Instagramaccount 
@piterjellesimpulsekollum, gebruiken we op de website van !mpulse Kollum  
of in persberichten en voorlichtingsmateriaal. 
 
Vanwege de AVG moeten we officieel ieder jaar opnieuw toestemming vragen voor het delen 
van dit beeldmateriaal en/of persoonsgegevens. Dit doen we jaarlijks aan onze 16+ 
leerlingen en bij leerlingen die nog geen 16 zijn vragen we het de ouders/verzorgers.  
 
Inmiddels is het alweer een jaar geleden dat we om jullie toestemming vroegen. Komende 
maandag valt er een e-mail in jullie inbox waarin jullie wordt gevraagd om - wel of geen -
toestemming te verlenen. 
 



 
 
Ouderavonden leerjaar 2 t/m 6 - reminder 
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, 
praktische informatie te delen en jullie vragen te beantwoorden.  
 
In de eerste week van het schooljaar nodigden we de ouders van leerjaar 1 uit. Dat was 
organisatorisch even spannend, gezien de geldende coronamaatregelen. We hebben 
geconstateerd dat het goed te doen is om ouders/verzorgers in de school uit te nodigen en 
de geldende coronamaatregelen in acht te nemen. Daarom prikten we ook data voor 
ouderavonden voor leerjaar 2 t/m 6.  
 
Wanneer? 
Leerjaar 2: maandag 27 september 19.00 – 20.00 uur. 
Leerjaar 3: donderdag 30 september 19.00 – 20.00 uur. 
Leerjaar 4, 5 & 6: dinsdag 12 oktober 19.00 – 20.00 uur. 
 
Inschrijven voor deze ouderavonden is noodzakelijk en kan via de homepage van onze 
website. We adviseren vooralsnog met 1 persoon per huishouden naar de ouderavond te 
komen. 
 
Opening watertappunt 
Afgelopen donderdag openden we officieel en symbolisch het watertappunt dat in de kantine 
van de Campus Kollum is geplaatst in het kader van de gezonde school. Handsfree en dus 
coronaproof vult het tappunt ieder waterflesje met vers, fris water. 
Graag stimuleren we onze leerlingen om een gezonde leefstijl aan te nemen. (Genoeg) water 
drinken in plaats van bijvoorbeeld frisdrank is een mooie stap richting een gezonder 
lichaam. Daarom kreeg deze week ook iedereen een waterfles cadeau.  
 
Mooi om te zien dat deze waterflessen door flink wat leerlingen direct werd gevuld bij het 
watertappunt!  
 
 



 
 
TalentdagXXL 
Op vrijdag 15 oktober – de dag voor de herfstvakantie – staat de eerste TalentdagXXL op het 
programma. Een dag boordevol leuke, creatieve, betekenisvolle, interessant en originele 
talentworkshops die aangeboden worden door teamleden, leerlingen en externe experts! 
 
Een kleine greep: leer dj’en in 1 dag, daag jezelf fysiek uit tijdens bodycombat, leer hoe je 
een goed feest organiseert, stap uit je comfortzone tijdens improvisatietheater, verdiep je in 
de wereld van schaken, word een barista, een masterchef of gitarist, leer dansen, 
striptekenen of chemisch rekenen. 
 
Tijdens de TalentdagenXXL  - waarvan we er dit schooljaar 4 organiseren – gaan we samen 
aan de slag met het ontdekken en ontwikkelen van onze talenten, werken we vanuit onze 
passie en worden onze interesses verbreed en verdiept.  
En al dit moois wordt na de herfstvakantie tijdens Kring verwerkt in het digitale portfolio.  
 
En hoe tof zou het zijn wanneer er ouders/verzorgers hun passie(s) en talenten met onze 
leerlingen kunnen delen tijdens deze TalentdagenXXL?! 
 
Ben je ouder/verzorger en begint het nu te kriebelen? Heb je een tof idee en wil je een 
workshop komen of laten verzorgen tijdens 1 van onze TalentdagenXXL? Laat het ons weten! 
Dat kan door het sturen van een e-mail naar Anja Kloosterman: akloostermandeboer@pj.nl.  
 
Activeren digitale leermiddelen 
De afgelopen weken bleek dat sommige leerlingen nog geen toegang hadden tot hun 
digitale leermiddelen die bij sommige vakken gebruikt worden. De toegang tot digitale 
leermiddelen verloopt via Itslearning (via de knop ‘Methodes’). Als op deze plaats geen 
methodes zichtbaar zijn, is in bijna alle gevallen de oorzaak dat de digitale licenties niet 
geactiveerd zijn bij Van Dijk. Het activeren van digitale licenties moet gedaan worden op de 
website van Van Dijk, waar ook de boeken besteld zijn.  
Als 100% zeker is dat de licenties geactiveerd zijn op de website van Van Dijk en er dan 
alsnog digitale leermiddelen ontbreken op de methodepagina op Itslearning, neem dan 
contact op met de coach. 
 
Planning periode 1 
Op de volgende pagina onze planning van periode 1.  
 
We wensen jullie een fijn weekend. Pas goed op jezelf en elkaar & blijf gezond! 
 
Groet, 
Namens het team van !mpulse Kollum, 
Bea Kroeze 



 
 

Periode 1 !mpulse Kollum 2021-2022 – wijzigingen voorbehouden 
Week Info maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

Periode  1 
34 Periode 0 

Introductie 
 

Teamdag 
Leerlingen vrij 

Teamdag 
Leerlingen vrij 

Teamochtend 
Start 
schooljaar 
12.30  

Introductie Introductie 

35 Start 
periode 1 
 

Introductie Introductie Start 
basisrooster 

  

36  
 
 

    Schoolfoto’s 
 
 

 

37  
 
 

   Opening 
watertappunt 

Docenten kernvakken en 
zorgteam studie-
ochtend tot 10.25 – 
lessen waar mogelijk 
verplaatst 

38 Afname 
Cito VAS0 
Leerjaar 1 

      

39 (Afname 
Cito VAS0 
Leerjaar 1) 

Ouderavond 
leerjaar 2 
19.00 – 20.00 

 Excursie  
Den Haag  
4hv 

Teammiddag 
Leerlingen om 
13.20 uur vrij 

Ouderavond 
leerjaar 3 
19.00 – 20.00 

 

40  
 
 

  Excursie  
Den Haag  
5hv/6v 

  

41  
 

 Ouderavond 
leerjaar  
4, 5, 6 
19.00 – 20.00 
 

 Excursie  
Den Haag  
3t&4t 

TalentdagXXL 
 
 

42  Herfstvakantie 
43  

 
Teamdag  
Leerlingen vrij 

    

44 Toetsweek 
bovenbouw 
Setting lj 12 
LO & M&N  
Profilerings-
week 3HV: 
economie & 
cultuur 

Toetsweek 
34T,456HV 
Setting lj1&2 
Profilerings-
week 3HV 

Toetsweek 
34T,456HV 
Setting lj1&2 
Profilerings-
week 3HV 

Toetsweek  
34T, 456HV 
Setting lj1&2 
Profilerings-
week 3HV 

Toetsweek  
34T, 456HV 
Setting lj1&2 
Profilerings-
week 3HV 

Toetsweek  
34T, 456HV 
Setting lj1&2 
Profilerings-
week 3HV 


