Beste leerlingen en ouders/verzorgers,
De tijd vliegt @!K. Nog 5 dagen en het is alweer herfstvakantie! Graag nemen we jullie mee in
de zaken die er - tot die tijd - op !K spelen. Lezen jullie met ons mee?
Excursie Den Haag

Politici spotten, de Tweede Kamer bezoeken, een debat volgen, zelf via de

interruptiemicrofoon je punt maken en je argumentatie delen, op de kiek met icoon Piter

Jelles, even zitten in het groene bankje (of de zetel) uit de voormalige Eerste Kamer en nog

heel veel meer. Afgelopen woensdag bezochten en beleefden onze leerlingen van 5HV en 6V
het machtscentrum van ons land. Deze week is de eer aan de leerlingen van 3Ten 4T!

Voor meer informatie over de excursie naar Den Haag verwijzen we jullie naar de vorige

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

Ouderavonden leerjaar 2 t/m 6 - reminder

Voor de ouders/verzorgers van leerjaar 4, 5 en 6 organiseren we dinsdag 12 oktober tussen
19.00 – 20.00 uur een ouderavond. Graag ontmoeten we jullie vanaf 18.50 uur in de
Campus Kollum.

Inschrijven is noodzakelijk en kan via de homepage van onze website.

TalentdagXXL

Vanuit onze visie op onderwijs vinden we het van belang dat we onze leerlingen de ruimte
geven om hun persoonlijkheid en talenten te ontwikkelen, met vrijheid en

verantwoordelijkheid om te leren gaan en over grenzen heen te durven en te kunnen kijken.
Dat betekent ook dat we onze leerlingen ondersteunen en begeleiden in het proces rondom
talentontwikkeling en loopbaanoriëntatie - wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik? - en

uiteindelijk bij de keuze voor een profiel, vervolgopleiding en beroep. Talentontwikkeling is

daarom verweven in ons curriculum en komt expliciet aan bod in Kring, Setting, Community,
Profileringsweken en tijdens de TalentdagenXXL.

Vrijdag 15 oktober staat de eerste TalentdagXXL op het program. Leerlingen, teamleden en
externe professionals zorgen voor een tof programma met allerlei workshops. Voor elk

talent wat wils. Ga je een workshop volgen bij een heuse DJ? Is survivallen meer jouw ding?

Heb jij talent voor bakken? Bonbons maken? Cakepops ontwerpen? Ga jij je comfortzone uit
tijdens improvisatietheater? Wil je leren ‘streetdancen’? Schrijf jij je in voor Spinning of
Crossfit? Of trigger jij jouw wiskundeknobbel bij de W4Kangoeroewedstrijd?
Voor deze workshops en nog veelmeer kun jij je vanaf dinsdagmiddag 16.00 uur via

Somtoday inschrijven. Kies in ieder geval 3 of 4 blokken workshops van jouw keuze. Wil je
aan meer workshops deelnemen? Doen! Na de herfstvakantie verwerk jij tijdens Kring al je
‘TalentdagXXL-ervaringen’ in je LOB-portfolio.

De Friesche Fiets APK

De herfst is alweer in volle gang: de blaadjes vallen van de bomen, de pepernoten liggen weer
in de winkel en de houtkachel kan weer aan. Wat ook bij de herfst hoort, is in het donker

fietsen naar school! De hoogste tijd dus om je fiets te laten keuren. Op woensdag 13 oktober

vindt op !mpulse Kollum de Friesche Fiets APK plaats voor alle eersteklassen, waarbij de
plaatselijke tweewielerspecialist alle fietsen van onze leerlingen aan een grondige keuring gaat
onderwerpen.

Deze Friese Fiets

APK is

een initiatief

van het

Regionaal

Orgaan

verkeersveiligheid Fryslân en Veilig Verkeer Nederland (VVN). Wordt je fiets goedgekeurd, dan
ontvang je een APK sticker en een gadget.

Als je fiets niet goedgekeurd is, wordt aangegeven op welke punten je fiets aangepast of

gerepareerd moet worden. Een enkele kleine reparatie aan de fietsen van de leerlingen van
leerjaar 1 kan ter plekke worden uitgevoerd en is gratis. Mochten er meer reparaties nodig
zijn, dan kun je je fiets later door een deelnemende tweewielerspecialist laten maken en
ontvang je alsnog de APK sticker en de gadget. De fiets APK zal voor klas 1A, 1B en 1C
plaatsvinden op woensdag 13 oktober.

Vrij lezen tijdens KWT

Het goed kunnen begrijpen van een geschreven tekst is essentieel voor een succesvolle

schoolloopbaan. Daarnaast zijn goed ontwikkelde leesvaardigheden belangrijk om te kunnen
functioneren in onze geletterde maatschappij. Denk hierbij aan het lezen van allerlei brieven
en e-mails van overheidsinstanties, gebruiksaanwijzingen, bijsluiters bij medicatie,

verschillende inschrijfformulieren, het eindexamen en het geschreven nieuws, zoals

bijvoorbeeld in deze update. Het goed leren begrijpen van teksten is daarom een speerpunt
binnen ons onderwijs.

De leesvaardigheid en de leeshouding van veel leerlingen laten te wensen over. Recent
onderzoek laat zien dat nogal wat leerlingen met een zwakke leesvaardigheid en een

ontoereikende woordenschat het voortgezet onderwijs binnenkomen. Het lezen en begrijpen
van schoolboekteksten is voor veel leerlingen niet gemakkelijk en/of zelfs problematisch.
Met alle gevolgen van dien.

Tijdens Keuzewerktijd bieden we onze leerlingen de rust en de ruimte om ‘vrij te lezen’ in

een boek dat leerlingen zelf hebben uitgezocht. Onderzoek toont aan dat leerlingen die op

school ‘vrij lezen’ – uit een boek naar keuze, en zonder opdrachten of boekverslagen - beter
scoren op tekstbegrip dan leerlingen die dit niet doen. Het effect wordt sterker naarmate vrij
lezen gedurende een langere periode gebeurt. Vrij lezen bevordert ook andere aspecten van
de leesvaardigheid, zoals de woordenschat, grammatica en de schrijfvaardigheid – en dat

zijn allemaal belangrijke kern- en basisvaardigheden die essentieel zijn voor een succesvolle
onderwijscarrière. Lekker lezen dus – ook thuis!
Regenboogweek @Campus Kollum

In de week van ‘Coming Out Day’ (maandag 11 oktober)) zal de Campus in het teken staan

van de kleuren van de regenboog. In de Kring wordt aandacht besteed aan dit onderwerp en
elke dag is er een ‘actie’ die aansluit bij de regboogkleur van de dag. Deze acties worden

georganiseerd door de Campus brede werkgroep beYOUtiful, waarin zowel leerlingen van !K
als van het LCK vertegenwoordigd zijn.

Wij willen met de regenboogweek laten zien en voelen dat je op de Campus Kollum kunt zijn

wie je bent en mag houden van wie je wilt. Dat we staan voor diversiteit en inclusie; iedereen
die hier leert, studeert, werkt of te gast is, moet zich welkom en gewaardeerd voelen
ongeacht seksuele voorkeur, geslacht, leeftijd, achtergrond, religie of handicap.
De regenboogvlak – die we maandag hijsen – staat hiervoor symbool.

Planning periode 1 en 2

Op de volgende pagina onze planning van periode 1 en periode 2.
We wensen jullie een fijne week!
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

11-15

Regenboogweek

Ouderavond

Excursie

4, 5, 6

3t&4t

leerjaar

okt

19.00 – 20.00
42

18-22

Herfstvakantie

okt

43

25-29
okt

Teamdag

Leerlingen vrij

Den Haag

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

Profilerings

Toetsweek

Toetsweek

Teamochtend

nov

week 44

Setting lj1&2

Setting lj1&2

tot 12:30

8-12

week 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

