
 
Beste leerlingen, ouders/verzorgers en medegebruikers van de Campus Kollum, 
 
De laatste reguliere week van het kalenderjaar 2021 zit er alweer op. We vinden het fijn dat 
we ook in de laatste week voor de kerstvakantie open kunnen en mogen blijven. Zeker ook 
omdat we een prachtige afsluitende week in petto hebben! 
 
We sluiten het schooljaar volgens traditie af met een toffe week boordevol leuke, creatieve, 
betekenisvolle, interessante en originele workshops die worden aangeboden door teamleden 
en leerlingen! En dat met inachtneming van de huidige coronamaatregelen. Verder op in 
onze update lees je hier meer over. 
 
Corona 
We berichten de afgelopen weken al over de aangescherpte corona-maatregelen voor het 
onderwijs. We doen op !K en in de Campus Kollum ons uiterste best om de school en het 
gebouw een zo veilig mogelijke plek te laten zijn voor teamleden en leerlingen.  
 
We vragen daarom aan het team, leerlingen en ouders/verzorgers om de bekende 
maatregelen en adviezen in acht te nemen en na te leven.  
 
Mondkapjes verplicht tijdens verplaatsingen 
Tijdens verplaatsingen in het gebouw zijn mondkapjes verplicht. In de klas mag het 
mondkapje af. 
 
Zelftesten  
Het is een dringend advies om twee keer per week een zelftest uit te voeren. Zelftesten zijn 
gratis af te halen bij de balie in de foyer van de Campus Kollum. 
 
Besmetting of quarantaine 
We willen jullie met klem vragen ons (via onze verzuimcoördinator Irma de Bruine, 
idebruine@pj.nl) te allen tijde op de hoogte te stellen van besmettingen en/of quarantaine 
binnen het gezien. 

  
Beslisboom 
De meest recente (24 november 2021) ‘Beslisboom 12+ Thuisblijven of niet?’ delen we op de 
volgende pagina. 
 
Groei Campus Kollum en nieuwbouw 
Door de groei van het aantal leerlingen op het Lauwers College en !mpulse Kollum, groeien 
we – zoals jullie weten -  uit de Campus Kollum. Daarom gebruiken we tijdelijk de locatie 
aan de Johannes Bogermanstraat en de units op het terrein van de Campus. 
 
We zijn verheugd te kunnen melden dat gemeenteraad van Noard-East Fryslân onlangs 
krediet beschikbaar gesteld heeft voor structurele uitbreiding (nieuwbouw) van de Campus 
Kollum op het nabij gelegen “Colle” terrein, naast het Kindcentrum Kollum. 
 



 
Deze nieuw te bouwen accommodatie biedt ons, samen met onze partners van het 
basisonderwijs, de kinderopvang en verschillende zorgaanbieders wellicht een unieke kans 
om onderwijs, opvang en zorg optimaal en in samenhang te organiseren en te huisvesten. 
Op dit moment verkennen we met elkaar de mogelijkheden. Afgelopen woensdagavond 
nodigden we de gemeenteraad van Noard-East Fryslân uit om hen mee te nemen in onze 
mooie ideeën voor wat betreft inclusief onderwijs van 0 tot 18. We streven daarbij naar 
maximale ontwikkelkansen voor alle kids in onze regio.  
Wordt vervolgd! 

 
TalentweekXXL 
In eerdere updates berichten we jullie over onze TalentweekXXL. Komende week– van 
maandag 20 tot en met donderdag 23 december staat heel !mpulse Kollum in het teken van 
de TalentweekXXL. Leerlingen hebben zich inmiddels ingeschreven voor de verschillende 
workshops en zo hun eigen rooster samengesteld. 
 
We kijken uit naar volgende week en naar al die leuke workshops. Een kleine greep: 
reanimatie-onderwijs, liedjes vertalen, swingende salsa latin solo dansen, Eschertekeningen 
maken, plantenhangers, kerstkransen, kerstkaarten en kerstversiering maken, bakken voor 
ouderen, pizza’s, Mexicaanse nacho’s, Oostenrijkse gerechten en kaneelkoekjes bakken in 
kerstsfeer, bonbons maken, kerstspinnen, bodycombat, crossfit, mountainbiken, E-sports, 
eredivisie, zaalvoetbaltoernooi, Volleybal, sporttoernooi, de bouw is wauw, muurschildering 
maken, rekenen als een pro, profielwerkstuk maken, motivatiekompas, Spaanse Kerst, DNA 
zichtbaar maken, improvisatietheater, darten, schaken, schaaktoernooi, spelletjes met de 
Nederlandse taal, economisch Monopoly, journallen, kerstnagels zetten, kersttruien 
ontwerpen, planten illustreren, zangtechniek en zangstijlen, knutselen met 
vluchtelingenkinderen, ontwerpwedstrijd wikkel voor de Petman, omringd door idioten, 
visual storytelling, nieuwe bordspellen, Excel grafieken en tabellen maken, Shakespeare 
movie, op de boerderij, kerstmake-up en haarstijlen, Ik@!K, scheikunde opfriscursus, 
vakwerktijd, studiewerktijd en nog veel meer! Voor ieder wat wils! 



 
 
De laatste week van het schooljaar sluiten we af met een kerstdiner in de Kring tussen 15.15 
uur en 17.00 uur. Daarna is het voor onze leerlingen kerstvakantie! 

 
 
Bericht van de deelraad van !K: leerling en ouder gezocht voor de deelraad 
De deelraad houdt zich bezig met alle zaken die onze eigen school betreffen (bijvoorbeeld 
de lessentabel, de schoolgids, de besteding van de ouderbijdrage en het onderhoud van het 
schoolgebouw etc.) De deelraad heeft dezelfde wettelijke bevoegdheden als de (G)MR, maar 
dan op schoolniveau. 
 
Omdat de huidige leden van de deelraad aan hun maximale termijn zitten, is de deelraad op 
zoek naar een leerling en een ouder voor de deelraad van !mpulse Kollum. In de deelraad 
zitten 2 teamleden, 1 ouder en 1 leerling. 
  
Door medezeggenschap heb je invloed op hoe het onderwijs op school wordt vormgegeven; 
je praat mee en geeft advies, maar je hebt ook de mogelijkheid om wel of niet met bepaalde 
zaken in te stemmen. Om samen een goede school te maken is het belangrijk dat zowel de 
stem van de ouders, leerlingen als medewerkers gehoord wordt. 
  
Lijkt het je leuk om als leerling of als ouder lid te zijn van de deelraad? Stuur dan vóór 15 
januari 2022 een e-mail met een korte motivatie naar: dvandoorn@pj.nl. Zijn er meerdere 
belangstellenden dan zullen er verkiezingen georganiseerd worden. Daarover ontvang je in 
dat geval na de sluitingsdatum meer informatie.  
 
Bijzonder practicum 
Kijk onze leerlingen van leerjaar 4, 5 en 6 eens goed bezig met onderzoek naar DNA, RNA 
en eiwitten! Vorige week én deze week nodigden we studenten van de Universiteit van 
Leiden uit in onze lessen science om samen met onze leerlingen een bijzonder en actueel 
practicum uit te voeren.  

Zeker in de tijden van corona worden we overladen met termen als DNA, RNA en eiwitten. We 
vinden het belangrijk dat leerlingen leren wat dit is en hoe dit werkt. Hier wordt in de lessen 
aandacht aan besteed en hoe mooi is het dan dat het geleerde direct in de praktijk kan 
worden gebracht?  



 
Leerlingen leerden eiwitten in onder andere kankercellen te kleuren en te knippen en de 
uitkomsten te checken onder de microscoop. Tijdens een andere proef werd de werking van 
enzymen aangetoond. Tegelijkertijd kregen onze leerlingen een kijkje in de keuken van het 
laboratorium; een mooie aanvulling op hun loopbaanoriëntatietraject! 

 
  
 
Extra maatregelen eindexamens 
Zojuist vernamen we in het nieuws dat ook dit schooljaar de eindexamenregels zijn 
aangepast vanwege corona. Eindexamenkandidaten krijgen zo nodig een extra herkansing. 
Ook komt er een mogelijkheid om examens te spreiden over twee tijdvakken. 
 
We gaan ons verdiepen in de nieuwe regels en berichten jullie na de kerstvakantie uitgebreid 
over de betekenis. 
 
Tot zover onze update. 
Hieronder onze planning voor de komende weken en de beslisboom 12+. 
 
Pas goed op jezelf en elkaar & blijf gezond. 
 
Met vriendelijke groet, 
namens het team van !mpulse Kollum, 
 
Bea Kroeze 
 
 
 
 
 
 
 



 
Periode 2 !mpulse Kollum 2021-2022 – wijzigingen voorbehouden 

Week Info maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 
Periode  2 

45 
8-12 
nov 

 Toetsweek 
34T,456HV 
Setting lj1&2 
 
Setting- 
presentatie  
10.10 uur 
Johannes 
Bogermanstraat 

Toetsweek 
34T,456HV 
Setting lj1&2 
 

  Scholenmarkt 
4T vanaf 10.45 
uur  
 
Teamochtend 
leerlingen vrij 
tot 12:30 
(m.u.v. 4T) 

 
 

46 
15-19 
nov 

    Doemiddag  
13.00-15.30 
Voorlichtings- 
avond  
19.00-21.00  

  
 

47 
22-26 
nov 

    Voortgangs-
bespreking 
periode 1 
Leerlingen vrij 
na 12.05 uur 

Doemiddag  
13.00-15.30  
Voorlichtings-
avond  
19.00-21.00  
Excursie world 
press photo 
4HV 

Voortgangs-
bespreking 
periode 1 
Leerlingen tot 
12.30 uur vrij 
 
 
 
 
 

48 
29 nov 
– 3 dec 

Afname 
CITO-VAS 
3HV 

  Ouder-
leerling-
coach-
gesprekken 

Vakwerktijd 
vervalt  

Sinterklaas-
viering in de 
Kringen 
14.10 – 16.05 

49 
6–10 
dec 

  
 

  
 
 

 Paarse vrijdag 

50 
13–17 
dec 

 
 

   
 
 

Doemiddag 
13.00 – 15.30 
Voorlichtings-
avond 
19.00 – 21.00 

 

51 
20-24 
dec 

Community
/TalentXXL 
 

Community/ 
TalentXXL 

Community/ 
TalentXXL 
Ouders/ 
verzorgers & 
leerlingen 

Community/ 
TalentXXL 
Stage 

Community/ 
TalentXXL 
Kerstdiner 
Kerstgala 

Teamdag 
Leerlingen vrij 



 
avond lj3 
Profielkeuze 

52 
27-31 
dec 

 
 

Kerstvakantie 

1 
3-7 jan 

 
 

Kerstvakantie 

2 
10-14 
jan 

 Teamdag 
Leerlingen vrij 

 Doemiddag 
13.00 – 15.30 
Voorlichtings-
avond 
19.00 – 21.00 

Toetsweek 
34T, 456HV 

Toetsweek 
34T, 456HV 
 

3 
17-21 
jan 

Setting lj1&2: 
Frysk & 
Kunst 
Profilerings-
week 3HV 
Techniek & 
Natuur  

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 

4 
24-28 
jan 

  
 
 

    

5 
31 jan – 
4 feb 

    Open dag 
18.30 – 21.00 
 
Herkansing  
P1 en P2 

 

 



 

 


