
 
Beste leerlingen, ouders/verzorgers en medegebruikers van de Campus Kollum, 
 
We berichten vorige week 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 aangescherpte 
maatregelen en adviezen in acht te nemen en na te leven. In de Kringen en de lessen zal 
hieraan uitgebreid aandacht worden besteed. Hieronder informeren we jullie nog een keer 
over deze aangescherpte maatregelen zoals deze zijn verwoord door de Rijksoverheid en 
door de VO-raad zijn vastgelegd in protocollen. 
 
Mondkapjes verplicht tijdens verplaatsingen 
Tijdens verplaatsingen in het gebouw zijn mondkapjes verplicht. In de klas mag het 
mondkapje af. 
 
We verwachten dat al onze leerlingen, medewerkers en bezoekers een mondkapje 
meenemen naar school en deze dragen tijdens het verplaatsen in de school.  
 
We delen – mede vanuit het duurzaamheidsprincipe – geen mondkapjes uit aan leerlingen. 
Mocht een leerling onverhoopt het mondkapje zijn vergeten, dan stellen we tegen een 
vergoeding van 0,50 cent eenmalig een mondkapje beschikbaar. Leerlingen die geen 
mondkapje (willen) dragen, mogen we niet toelaten in de Campus Kollum.  
 
Zelftesten  
Het is een dringend advies om twee keer per week een zelftest uit te voeren. Het doel van de 
zelftesten is om besmettingen sneller op te sporen en uitbraken te voorkomen. Zelftesten 
zijn gratis af te halen bij de balie in de foyer van de Campus Kollum. 
 
Aangescherpte basismaatregelen  
Uiteraard blijven de al eerder aangescherpte basismaatregelen gelden: 
û Onderwijspersoneel werkt thuis, tenzij zij onderwijs moeten geven of anderszins in het 

belang van leerlingen op school moeten zijn. Concreet betekent dit dat 
teambijeenkomsten en vergaderingen online en waar mogelijk vanuit huis plaatsvinden; 

û Ouders/verzorgers komen niet in de school, tenzij dit echt niet anders kan; 
û Alle volwassenen houden 1,5 meter afstand van elkaar; 
û Vieringen vinden plaats zonder externe aanwezigen; 
û Daarnaast blijft iedereen met klachten thuis, totdat een negatieve testuitslag is 

ontvangen. Iedereen gaat in quarantaine als een huisgenoot, of ander nauw contact, 
positief is getest; 

û Ook gelden voor iedereen de basismaatregelen: handen wassen, zorg voor voldoende 
frisse lucht, geen handen schudden, hoesten en niezen in de elleboog en bij klachten 
thuisblijven en testen. 

 
 
 



 
 
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. 
 
TalentweekXXL 
In eerdere updates berichten we jullie over onze TalentweekXXL. In de laatste week voor de 
kerstvakantie – van maandag 20 tot en met donderdag 23 december staat heel !mpulse 
Kollum in het teken van de TalentweekXXL.  
 
Een week boordevol leuke, creatieve, betekenisvolle, interessante en originele workshops die 
worden aangeboden door teamleden (, professionals) en leerlingen! Waarbij geldt dat we ons 
houden aan de geldende coronamaatregelen en werken via het principe van traceerbaarheid 
(wie is waar op welk moment en met wie).  
 
Tijdens deze TalentweekXXL ga jij aan de slag met het ontdekken en ontwikkelen van jouw 
talenten, kun jij je interesses verbreden & verdiepen, je oriënteren op je profielkeuze, en doe 
jij dingen waar jij blij van wordt of die helpend zijn.  
 
Via onderstaande link kun je lezen welke workshops we aanbieden. Volgende week kun jij je 
inschrijven via SOMtoday en jouw eigen rooster voor de Talentweek samenstellen. In de 
Kringen wordt aandacht besteed aan de inschrijving.  
 
https://www.piterjelles.nl/impulsekollum/wp-
content/uploads/sites/2/2021/12/TalentworkshopsXXL21-Workshops.pdf 
 
We sluiten de TalentweekXXL en het kalenderjaar op donderdag 23 december af met een 
kerstdiner in de Kringen – van 15.15 uur tot uiterlijk 17.00 uur.  
 

 

 



 
 
 

Sinterklaasviering in de Kringen 
De dag van Sinterklaas 

Dat vieren wij op !mpulse Kollum als een baas! 
Wat was iedereen lekker creatief 

En voor elkaar erg lief 
Geen surprise was te gek 

Aan gedichten geen gebrek 
In alle klassen was het fijn 

Daarom hoopt de Sint er volgend jaar weer bij te zijn! 

 



 
 
DE waardepunten voor de Voedselbank Kollumerland 
Heb je thuis nog DE waardepunten liggen? De voedselbank Kollumerland is daar heel erg 
blijk mee! 
 
In december doet de Voedselbank Kollumerland we weer mee met de landelijke 
inzamelingsactie voor gratis pakken koffie. Voor de verzamelde DE punten stelt Douwe 
Egberts gratis pakken koffie beschikbaar die de voedselbank kan uitdelen in 
voedselpakketten voor hun cliënten. 
 
De hele maand december kun je de waardepunten inleveren in de speciale doos in de hal bij 
de balie van de Campus. Doe je mee? 
 
Paarse vrijdag 10 december - BeYOUtiful 
Elk jaar op de tweede vrijdag van december is het Paarse Vrijdag; 
een actiedag waarop de hele school steun voor sekse-, gender- 
en seksuele diversiteit kan laten zien door paars of 
regenboogkleuren te dragen. Deze dag wordt er- alsook op alle 
ander dagen in het jaar -extra aandacht besteed aan gender, 
seksuele integriteit en diversiteit.  
 
De werkgroep BeYOUtiful heeft een aantal mooie activiteiten in 
petto voor Paarse vrijdag. Doe jij met ons mee? En trek jij je 
paarse of regenboogoutfit aan op vrijdag 10 december?! 
 
Even voorstellen: Ieke Zwart, nieuwe voorzitter bestuur stichting Campus Kollum.  

Campus Kollum is hét centrum voor cultuur en educatie in 
Kollum. In het gebouw bieden het Lauwers College en OSG Piter 
Jelles voortgezet onderwijs aan. De Colle heeft een 
dorpshuisfunctie en is de plek voor maatschappelijke en culturele 
(theater) activiteiten. De bibliotheek is niet alleen een plek waar je 
verschillende boeken kunt lenen, je kunt er onder andere ook 
terecht voor allerlei informatie.  
 

Het stichtingsbestuur is verantwoordelijk voor de exploitatie en het beheer van het gebouw 
en houdt zich daarnaast ook bezig met het bevorderen van samenwerking tussen de 
scholen, De Colle en de bibliotheek als hoofdgebruikers van de accommodatie. Een mooie 
klus die vol enthousiasme wordt opgepakt.  
 
Het bestuur heeft als eerste veel energie gestoken in de realisatie van het multifunctionele 
gebouw en in oktober 2019 is Campus Kollum feestelijk geopend.  
 
Gemeenschappelijke activiteiten van de gebruikers zijn mede door Corona nog niet echt van 
de grond gekomen. Daar hoopt het bestuur het komende jaar werk van te kunnen maken.  
Met ingang van januari 2022 word ik de nieuwe voorzitter van het stichtingsbestuur van 
Campus Kollum. Samen met mijn man woon ik ruim 23 jaar in Kollum. Onze beide kinderen 



 
hebben in Kollum op school gezeten en waren actief in allerlei clubs. Naast mijn werk als 
raadsgriffier ben ik altijd actief geweest als vrijwilliger, bijvoorbeeld op de basisschool van 
de kinderen en als lid van de programmacommissie van theater De Colle.  
Ik heb veel zin om samen met de gebruikers ervoor te zorgen dat Campus Kollum uitgroeit 
tot een echte ontmoetingsplek voor jong en oud in Kollum en omgeving! 
 
Tot slot vragen we jullie met klem om je goed te houden aan de algemeen geldende 
afspraken en verplichtingen rondom corona. Alleen samen houden we corona onder 
controle, blijven we gezond en kunnen we de school openhouden!  
 
Tot zover onze update. 
Hieronder nog onze planning 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 

Community/ 
TalentXXL 
Stage 

Community/ 
TalentXXL 
Kerstdiner 
Kerstgala 

Teamdag 
Leerlingen vrij 

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 

 

 



 

 


