Beste update-abonnees,
Het kabinet heeft op de persconferentie van dinsdag 2 november jl. nieuwe

coronamaatregelen aangekondigd. In dit pakket aan maatregelen zijn geen aanscherpende
maatregelen voor het voortgezet onderwijs ogenomen. Dit betekent dat we alle

onderwijsactiviteiten kunnen blijven organiseren op de manier waarop we dat vanaf 25
september 2021 weer mogen doen. En dat doet ons goed.

Tegelijkertijd weten we dat aantal besmettingen in de afgelopen weken hard is gestegen.

Ook in onze omgeving: twee van onze teamleden, Rianne de Jong en Dorijn van Doorn, zijn
geveld door corona – zij hebben milde klachten.

Daarom vinden we het van groot belang dat iedereen de basisregels blijft volgen, of je nu
wel of niet gevaccineerd bent. Hoe beter we dit met elkaar doen, hoe minder het virus zich

kan verspreiden en hoe minder beperkende maatregelen er nodig zullen zijn. We zetten de
basisregels daarom nog een keer voor jullie op een rijtje en zullen daar in de Kringen
blijvend aandacht aan besteden.

• Blijf thuis als je klachten hebt en laat je testen bij de GGD. Ook als je al gevaccineerd
bent. Gratis zelftesten zijn af te halen bij de balie in de foyer. We raden je aan
regelmatig een zelftest te doen.
• Bij een positieve test blijf je thuis en vermijd je contact met anderen, ook als zij
gevaccineerd zijn. Ook neem je contact op met onze verzuimcoördinator Irma de Bruine
(idebruine@pj.nl).
• 1,5 meter is een veilige afstand.
• Schud geen handen.
• Was vaak en goed je handen en/of desinfecteer ze regelmatig.
• Hoest en nies in je elleboog.
Settingweek

Het is Setting! En dat zie, hoor, voel, proef en ruik je! Onze leerlingen van leerjaar 1 en 2

leren deze anderhalve week van alles over techniek en de toepassing daarvan in combinatie
met sport en een gezonde leefstijl.

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

overleggen, organiseren, samenwerken, onderzoek doen – in en buiten de school – aan

verslaglegging doen, evalueren, reflecteren,en uiteindelijk het eindresultaat presenteren aan
je medeleerlingen, je ouders/verzorgers en andere belangstellenden.

Het eindresultaat van deze Setting is een zelf ontworpen en zelf gebouwd fitnessapparaat!
Dus hup met de weekplanning, taken verdelen, overleggen, keuzes maken, discussiëren, je
oriënteren op de werking van verschillende fitnessapparaten, inzicht krijgen in de werking

van je spieren en de invloed van voeding, op werkbezoek naar de sportschool om inspiratie
op te doen, in mogelijkheden denken, uitproberen, van je eerste schets een prototype

maken, ontwerpen, schetsen, berekenen, passen, meten, zagen, boren, schaven, schroeven,

lijmen, de hulp van experts van het Lauwers College inschakelen en nog veel, heel veel meer!

Settingpresentatie

Op maandag 8 november – tussen 10.10 uur en 12.05 uur - presenteren onze toppers van
leerjaar 1 en 2 hun eindproducten tijdens een heuse ‘fitnessmarkt’ aan team,
medeleerlingen, thuisfronten en andere belangstellenden.

Ontbijt stevig, trek je sportkleren aan en komt allen kijken, beleven en ervaren!
Toetsweek

We wensen onze leerlingen van 3T, 4T, 4/5H en 4/5/6V veel succes met – de
voorbereidingen op hun laatste toetsen van toetsweek 1. Toi, toi, toi!

Profileringsweek leerjaar 3HV

Tijdens de eerste profileringsweek van het schooljaar maakten leerlingen van 3HV – in het
kader van de naderende profielkeuze - uitgebreid en intensief kennis met de vakken die
horen bij de profielen cultuur & maatschappij en economie & maatschappij.

Bij de kunstvakken, economie, Duits, aardrijkskunde en geschiedenis werd op geheel eigen
wijze ingegaan op de het vak en de omgeving, het vak de toekomst, het vak en jouw

talenten, het vak en het beroepsveld, het vak en het profiel, het vak en het eindexamen en
de verschillende vak- en onderzoeksvaardigheden.

Wat een super geslaagde week die afgesloten werd met een onvergetelijke 2-daagse

excursie naar Berlijn alwaar de vakken geschiedenis, aardrijkskunde en Duits helemaal tot
leven kwamen!

Maandag 8 november verwerken de leerlingen van 3HV alle mooie ervaringen opgedaan
tijdens de profileringsweek in hun LOB-portfolio.

Kom naar een Doemiddag & Voorlichting op !mpulse Kollum!

Op woensdag 17 en donderdag 25 november zeten we de

deuren van onze mooie school wagenwijd open voor leerlingen
van groep (7 en) 8 en hun ouders/verzorgers.

Op onze Doemiddagen zijn de leerlingen van groep 8 van harte
welkom om op een leuke en actieve manier kennis te maken

met het leren en werken op !mpulse Kollum. Op beide avonden
zijn hun ouders/verzorgers van harte welkom op onze
voorlichtingsavond.

Ken je leerlingen uit groep 8 en/of hun ouders/verzorgers?
Schroom niet en attendeer ze op onze Doemiddagen en
voorlichtingsavonden!

Planning schooljaar

We zijn vandaag alweer gestart met periode 2 van het schooljaar. De tijd vliegt! In de

planning hieronder delen we de highlights van de nieuwe periode. De volledig jaarplanning
2021/2022 is inzichtelijk via onze website

We wensen jullie een fijne week. Pas goed op jezelf en elkaar & blijf gezond.
Groet,
Namens het team van !mpulse Kollum,
Bea Kroeze
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Toetsweek

Toetsweek

Scholenmarkt

nov

Setting lj1&2
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uur

8-12

34T,456HV

34T,456HV

4T vanaf 10.45

Setting-

Teamochtend

10.10 uur

tot 12:30

presentatie

leerlingen vrij

Johannes

(m.u.v. 4T)

Bogermanstraat
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Doemiddag

nov
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13.00-15.30
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19.00-21.00
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Doemiddag

nov

periode 1
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Leerlingen na
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13.00-15.30
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19.00-21.00
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press photo
4HV
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Afname

– 3 dec

3HV

29 nov

CITOVAS
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leerling-

vrijdag

coach-
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6–10
dec

50

13–17
dec
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20-24
dec

Community
/TalentXXL

Community/
TalentXXL

Community/
TalentXXL
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Community/

Community/

Stage

Kerstgala

TalentXXL

TalentXXL

Teamdag

Leerlingen vrij

Kerstvakantie

27-31
dec

1

Kerstvakantie

3-7 jan

2

Teamdag

10-14

Leerlingen vrij

jan

3

Setting lj1&2:

jan

Kunst
Profilerings-

17-21

Frysk &

week 3HV
Techniek &
Natuur

Toetsweek

Toetsweek

34T, 456HV

Toetsweek 34T,

Toetsweek

Toetsweek

Toetsweek

Toetsweek

Setting lj1&2/

Setting

Setting lj1&2/

Setting lj1&2/

Setting lj1&2/

456HV/

Profileringsweek 3HV

34T, 456HV/
lj1&2/

Profileringsweek 3HV

34T, 456HV/
Profileringsweek 3HV

34T, 456HV/
Profileringsweek 3HV

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

