Beste leerlingen en ouders/verzorgers,
Wat fijn dat het coronaprotocol vanaf maandag 25 september vervangen is door een aantal
algemene richtlijnen. Er gelden geen specifieke maatregelen meer voor het voortgezet
onderwijs.

En dat doet ons op !mpulse Kollum goed. Want dat betekent dat 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. Zo zijn we dan ook drukdoende om Setting,

Talentdagen, Community, Profileringsweken, Vakwerktijd en Global weer nieuw leven in te
blazen. En dat geeft ons flink wat energie!

Natuurlijk blijven we voorzichtig en realiseren we ons dat het coronavirus niet verdwenen is.
De adviezen rondom hygiëne, zoals het regelmatig handen wassen/ontsmetten, blijven we
opvolgen in de Campus Kollum. En er blijven zelftesten beschikbaar voor leerlingen die er
gebruik van willen maken.

En ook de komende tijd geldt: heb je klachten of een positieve zelftest, dan blijf je thuis, laat
je je testen door de GGD en neem je contact op met Irma de Bruine (idebruine@pj.nl).

Laten we goed voor elkaar zorgen en verantwoordelijk omgaan met deze nieuwe situatie!

Excursie Den Haag

Voordat het in het nieuws is, al weten wat wordt besloten door onze politici! Leerjaar 4hv

maakte het afgelopen woensdag mee toen ze zelf in de Tweede Kamer op bezoek waren. En
om het nog beeldender te maken, werd er in de stad een route afgelegd ‘van wens tot wet.’

De komende weken hebben leerjaar 5hv, 6v, 3t en 4t de eer om deze experience te hebben!
Voor meer informatie over de excursie naar Den Haag verwijzen we jullie naar de update van

vorige week en de e-mail op dit onderwerp die jullie twee weken geleden van ons ontvingen.

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. De ouders van leerjaar 1, 2
en 3 zijn inmiddels op school geweest.

Voor de ouders/verzorgers van leerjaar 4, 5 en 6 organiseren we dinsdag 12 oktober tussen
19.00 – 20.00 uur een ouderavond.

Inschrijven is noodzakelijk en kan via de homepage van onze website.
Setting leerjaar 1 en 2 - 1 november t/m 9 november

Op !mpulse Kollum vinden we het belangrijk dat je leert vanuit je eigen passie en interesse
en met de omgeving. Tijdens Setting krijg je hier alle ruimte voor. Vier keer per jaar

organiseren we voor leerjaar 1 en 2 een Settingweek. Alle leerlingen werken dan in groepen

onder begeleiding van teamleden een grote en levensechte (onderzoeks)opdrachten rondom
actuele thema’s die in de verschillende leergebieden aan de orde komen.

Setting betekent: onderzoeksvragen en doelen op te stellen, een planning maken,

overleggen, organiseren, samenwerken, het onderzoek uitvoeren – in of buiten de school -

en uiteindelijk het eindresultaat presenteren aan je medeleerlingen en je ouders/verzorgers.
De Setting wordt afgesloten met het inleveren van een eindproduct en een presentatie. De
opbrengsten van de Setting worden beoordeeld met een cijfers en het proces – de

vaardigheden en talenten - wordt door iedere leerling ook opgenomen in het eigen portfolio.
De eerste Setting van dit schooljaar wordt georganiseer vanuit de leergebieden sport & spel

en mens & natuur. Op dinsdag 9 november presenteren onze leerling hun eindproducten aan
team, medeleerlingen, thuisfronten en andere belangstellenden. Save the date!

Meer weten over Setting? Bekijk deze korte video of klik op de link in onderstaande
afbeelding.

Profileringsweek leerjaar 3HV - 1 november t/m 5 november

Tijdens de zogenoemde ‘Profileringsweken’ maken leerlingen van 3HV uitgebreid en

intensief kennis met de verschillende profielen in de bovenbouw van havo en vwo en

bijbehorende vakken. Daarbij geldt dat iedere dag in zo’n profileringsweek in het teken staat
van één van de profielvakken. Er wordt aandacht besteed aan de volgende

aandachtsgebieden: het vak en de omgeving, de toekomst, jouw talenten, het beroepsveld,
het profiel, het eindexamen, de vak- en onderzoeksvaardigheden.

Leerlingen werken hierbij aan een LOB-portfolio en bereiden zich voor op hun naderende
profielkeuze.

In de eerste profielweek staat in het teken van de economie- en cultuurprofielen. De vakken
aardrijkskunde, economie, geschiedenis, kunst & Duits staan centraal.
Het belooft een spectaculaire week te worden!
Meer informatie volgt spoedig.

Toetsweek leerjaar 3T, 4, 5 en 6

Vanaf maandag 1 november tot en met dinsdag 9 november is het toetsweek voor leerjaar
3t, 4, 5 & 6. Het toetsrooster is in de maak en wordt na een feedbackronde in definitieve
vorm gedeeld met al onze leerlingen en is daarna ook inzichtelijk via SOMtoday.
Na de herfstvakantie volgt via e-mail praktische informatie over de toetsweek.

We wensen jullie alvast alle succes van de wereld tijdens (de voorbereidingen op) de
toetsweek! Toi, toi, toi.

Vacature portefeuille vastgoed - Stichting Campus Kollum

Op verzoek van het bestuur van de Stichting Campus Kollum vragen we jullie aandacht voor
de volgende vacature. Heb je belangstelling? Schroom niet en neem contact op met Dick
Boersma.

Vacature Stichting Campus Kollum: portefeuille vastgoed

Het stichtingsbestuur van de Campus Kollum is op zoek naar een persoon die oog heeft voor
de instandhouding en exploitatie van dit mooie gebouw in Kollum en die het bestuur hierin
wil adviseren.

Een nieuw gebouw vraagt om een goede planning van het beheer en onderhoud zowel in

afstemming met de gebruikers/huurders van de Campus als met de onderhoudsbedrijven
die onder contract staan.

Bent u nieuwsgierig of heeft u interesse dan kunt u contact opnemen met:
Dick Boersma, bestuur Campus Kollum

dboersma@lauwerscollege.nl of 06 50 999 378
Planning periode 1 en 2

Op de volgende pagina onze planning van periode 1 en periode 2.
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

Introductie

Introductie

Periode 1

34

23-27
aug

Periode 0

Introductie

Teamdag

Leerlingen vrij

Teamdag

Leerlingen vrij

Teamochtend
Start

schooljaar
12.30

35
30

aug-3

Start

periode 1

Introductie

Introductie

Start

basisrooster

sep

36

Schoolfoto’s

6-10
sep

37

Opening

Docenten kernvakken en

13-17

watertappunt

ochtend tot 10.25 –

sep

Afname

sep

Leerjaar 1

Cito VAS0

39

(Afname

Ouderavond

Excursie

sep-

Leerjaar 1)

19.00 – 20.00

4hv

27

1 okt

lessen waar mogelijk
verplaatst

38

20-24

zorgteam studie-

Cito VAS0

leerjaar 2

Den Haag

Teammiddag
Leerlingen om
13.20 uur vrij

Ouderavond
leerjaar 3

19.00 – 20.00
40

Excursie

4-8 okt

Den Haag
5hv/6v

41

Ouderavond

Excursie

okt

4, 5, 6

3t&4t

11-15

leerjaar

Den Haag

19.00 – 20.00
42

Herfstvakantie

18-22
okt

43

25-29
okt

Teamdag

Leerlingen vrij

TalentdagXXL

44

Toetsweek

nov

Setting lj 12

1-5

bovenbouw
LO & M&N
Profileringsweek 3HV:
economie &

Toetsweek

Toetsweek

Toetsweek

Toetsweek

Toetsweek

Setting lj1&2

Setting lj1&2

Setting lj1&2

Setting lj1&2

Setting lj1&2

34T,456HV

Profileringsweek 3HV

34T,456HV

Profileringsweek 3HV

34T, 456HV

Profileringsweek 3HV

34T, 456HV

Profileringsweek 3HV

34T, 456HV

Profileringsweek 3HV

cultuur

Periode 2 !mpulse Kollum 2021-2022 – wijzigingen voorbehouden
Week

Info

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

Periode 2

45

Profileringw

Toetsweek

Toetsweek

Teamochtend

nov

week 44

Setting lj1&2

Setting lj1&2

tot 12:30

8-12

eek is in

afgerond.

34T,456HV

34T,456HV

leerlingen vrij

46

Doemiddag

nov

Voorlichtings-

15-19

13.00-15.30
avond

19.00-21.00
47

Deadline

Voortgangs-

Voortgangs-

Doemiddag

nov

periode 1

periode 1

periode 1

Voorlichtings-

22-26

cijfers
09.00

bespreking

leerlingen na

bespreking

13.00-15.30

Leerlingen vrij

avond

12.05 vrij

19.00-21.00

48

Ouder-leerling-

– 3 dec

gesprekken

coach-

29 nov

49

6–10
dec

50

13–17
dec

51

20-24
dec

52

27-31

Community
/TalentXXL

Community/
TalentXXL

Community/
TalentXXL

Community/
TalentXXL

Kerstvakantie

dec

1

3-7 jan

Kerstvakantie

Community/
TalentXXL
Kerstgala

Teamdag

Leerlingen vrij

2

Teamdag

10-14

Leerlingen vrij

jan

3

17-21
jan

Setting lj1&2:
Frysk &
Kunst

Profileringsweek 3HV
Techniek &

Toetsweek

Toetsweek

34T, 456HV

Toetsweek

Toetsweek

Toetsweek

Toetsweek

Toetsweek

Setting lj1&2/

Setting lj1&2/

Setting lj1&2/

Setting lj1&2/

Setting lj1&2/

34T, 456HV/
Profileringsweek 3HV

34T, 456HV/
Profileringsweek 3HV

34T, 456HV/
Profileringsweek 3HV

34T, 456HV/
Profileringsweek 3HV

Natuur

4

24-28
jan

5

31 jan –
4 feb

34T, 456HV

Open dag

18.30 – 21.00
Herkansing
P1 en P2

34T, 456HV/
Profileringsweek 3HV

