Beste leerlingen en ouders/verzorgers,
De herfstvakantie staat voor de deur. Hoe fijn! Lekker even uitwaaien, opladen en genieten.
We schreven het al, de tijd vliegt op !mpulse Kollum. Dat komt vast ook omdat het zo fijn is
om weer met z’n allen op school te zijn en in een prettige, plezierige en stimulerende

werksfeer samen mooie dingen te kunnen doen. Complimenten aan al onze leerlingen: wat
pakken jullie het samen leren en werken op school toch weer goed op – na die pittige
coronatijd. Chapeau!

Wij genieten van iedere dag op !K en dat doen we extra op dagen waarop we samen werken
aan de zogenoemde ‘meerwaarde’ – al die belangrijke skills die je gedurende jouw

schoolloopbaan op !K ook ontwikkelt en die niet op je diploma staan. Zoals bijvoorbeeld
vandaag: wát een toffe en bruisende dag was het op !mpulse Kollum tijdens de
TalentdagXXL!

TalentdagXXL

Vanuit onze visie op onderwijs vinden we het van belang dat we onze leerlingen de ruimte
geven om hun persoonlijkheid en talenten ontwikkelen. Dat betekent ook dat we onze

leerlingen ondersteunen en begeleiden in het proces rondom hun 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.

Vandaag stond in dit teken de eerste TalentdagXXL op het program, waarvan we er 4 per

schooljaar organiseren. Leerlingen, teamleden en externe professionals zorgden voor een tof
en goed gevuld programma met een breed scala aan verschillende talentworkshops.
De foto’s spreken wat ons betreft voor zich.

Na de herfstvakantie worden alle ‘TalentdagXXL-ervaringen’ tijdens Kring in het LOBportfolio verwerkt.

Op naar de volgende TalentdagXXL!

We kunnen het niet vaak genoeg aangeven: wil je als leerling of ouder/verzorger een

bijdrage leveren – of ken je iemand die een bijdrage kan leveren - aan deze talentdagen?!
Dat stellen we echt enorm op prijs! Schroom niet en neem contact op met de coach, dan
bekijken we samen wat de mogelijkheden zijn!

De Friese 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 naar

school fietsen! De hoogste tijd dus om je fiets te laten keuren. Op woensdag 13 oktober vond
op !mpulse Kollum de Friese Fiets APK plaats voor alle eersteklassen, waarbij de plaatselijke
fietsenmaker alle fietsen van onze leerlingen aan een grondige keuring heeft onderworpen.

Deze Friese Fiets APK is een initiatief van het Regionaal Orgaan verkeersveiligheid Fryslân en
Veilig Verkeer Nederland (VVN). Is je fiets goedgekeurd, dan ontving je een sticker en een
gadget.

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

gerepareerd moet worden. Een enkele kleine reparatie aan de fietsen van de leerlingen van
leerjaar 1 is ter plekke en gratis uitgevoerd. Mochten er meer reparaties nodig zijn, dan kun
je je fiets later door een deelnemende fietsenmaker laten maken en ontvang je alsnog de
APK-sticker en de gadget.

Excursie Den Haag

Donderdag was het de eer aan de leerlingen van 3T en 4T om in navolging van 4HV en 56HV
het machtscentrum van ons land te bezoeken. En dat betekent: politici spotten, de Tweede

Kamer bezoeken, een debat volgen, je voorbereiden op je eigen debat, standpunten bepalen,
zelf via de interruptiemicrofoon je punt maken, op de kiek bij en op het Binnenhof, veel pret
tijdens de busreis en nog heel veel meer!

Toetsweek, Settingweek en Profileringsweek

In de tweede week na de herfstvakantie gaan we los met de eerste Settingweek voor leerjaar

1&2, trappen we de Profileringsweek af voor leerjaar 3HV en geven we het startschot voor de
toetsweek voor alle andere leerjaren. De voorbereidingen hierop zijn in volle gang.

Binnenkort ontvangen alle leerlingen en hun ouders/verzorgers in een aparte mailing info
over het programma van deze bijzondere week.
Planning schooljaar

Rest ons nog de planning voor de komende tijd met jullie te delen.
We wensen jullie een fijne herfstvakantie. Pas goed op jezelf en elkaar & blijf gezond!
Tot dinsdag 26 oktober op !mpulse Kollum.
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

cultuur

34T, 456HV

Profileringsweek 3HV
↳Excursie
Berlijn

34T, 456HV

Profileringsweek 3HV
↳Excursie
Berlijn

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

Voortgangs-

Voortgangs-

Doemiddag

nov

periode 1

periode 1

Voorlichtings-

22-26

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

