
 
Beste update-abonnees, 
 
We blijven het zeggen… 
Het coronavirus heeft ons nog steeds flink in de greep. Erg veel leerlingen en een aantal 
teamleden zijn als gevolg van een besmetting ziek thuis en/of in quarantaine. Dat heeft, 
naast dat het natuurlijk ontzettend vervelend is om ziek te zijn, een enorme weerslag op ons 
onderwijsproces. We doen ons uiterste best de school open te houden, ons onderwijs door 
te laten gaan en ontstane hiaten te verhelpen. Dat is niet gemakkelijk en vergt veel van ons 
allen. We rekenen hierbij op jullie begrip.  
 
Omdat er zóveel van onze kids niet naar school kunnen komen, spraken we af dat we deze 
week voor iedere les die we fysiek aanbieden -indien mogelijk- ook een online les aanmaken 
in Itslearning. Leerlingen die thuis zijn kunnen dan zelf inloggen in de lessen en zo vanuit 
huis aansluiten. 
 
Nog even doorzetten, het is bijna voorjaarsvakantie. Daar kijken we met z’n allen naar uit!   
 
TalentdagXXL dinsdag 15 februari 
Dinsdag 15 februari staat de tweede TalentdagXXL van dit schooljaar op het programma. 
Leerlingen, teamleden en externe professionals zorgen voor een tof programma met allerlei 
workshops. Voor elk talent wat wils.  

 
Ga je een Tiktokworkshop volgen bij de bieb? Is schaatsen meer jouw ding? Heb jij talent 
voor pizza’s bakken? Tapas en pintxos maken? Mexicaans koken? Voel jij meer voor 
historisch bakken? Kies jij de natuurtocht in het Lauwersmeergebied? Wil jij een dagje 
doorbrengen op de boerderij? Stap jij je comfortzone uit in de workshop ritmisch 
gymnastiek? Ben jij geïnteresseerd in de wereld van de eredivisie of Shakespeare? Laat jij je 
rondleiden door het stadion van Cambuur? Wil jij leren welke shit je echt wel moet weten 



 
voor je 18 bent? Wil je leren journallen? Schrijf jij je in voor Spinning of Crossfit? Trigger jij 
jouw wiskundeknobbel bij het maken van Eschertekeningen of word jij de schaakkampioen 
van !K?  
 
Heb jij je nog niet ingeschreven? Doe dat dan snel via SOMtoday. Het boekje boordevol 
informatie over alle workshops vind je op onze website en via deze link. 
 
Profielwerkstukpresentaties 

Van fast fashion naar duurzame fashion, de 
toekomst van de cryptovaluta, de moord op 
Marianne Vaatstra, groene energie, 
ecologische aardappelteelt, de Holocaust, 
zware criminaliteit in Noordoost-Fryslân, 
politionele acties en manipulerende 
marketing. Dat en nog veel meer spetterde 
maandag- en dinsdagavond van het scherm. 
Kijk maar!  
Onze leerlingen van 4T en 56HV 
presenteerden vol passie hun 
profielwerkstukken aan medeleerlingen, 
team en thuisfronten. Wat goed gedaan! 
Dikke dank voor deze mooie avonden online 
@!K en succes met de laatste PWS-loodjes! 

 
NLdoet 
Op 11 en 12 maart is het NLdoet. Twee dagen waarop we ons actief inzetten voor onze 
omgeving. Wij willen daar als school ook graag een bijdrage aan leveren. Op vrijdagochtend 
11 maart gaan we aan de slag om onze omgeving op te knappen. In overleg met de 
gemeente kunnen we aan de slag met het schoonmaken en opknappen van verkeersborden 
en andere objecten in de openbare ruimte. Daarnaast gaan we ervoor zorgen dat het 
zwerfafval in onze buurt daar waar mogelijk weggehaald wordt.  
 
Wil je meedoen? Meld je dan aan via deze link.  
 
Het is niet verplicht, maar hoe meer mensen er zijn, hoe meer we voor elkaar krijgen. Wil je 
nog meedenken over de invulling van de ochtend? Willen jouw ouders ook meedoen? Alles 
kan! Voor meer informatie over NLdoet: https://www.nldoet.nl/. 
 
Doemiddagen en Open Dag 
Wat fijn dat er zoveel belangstelling is voor onze school. Afgelopen week organiseerden we 
de tweede Doemiddag. Wederom stroom de Campus vol met enthousiaste leerlingen van 
groep 7 en 8 die sfeer kwamen proeven en kennismaken met !mpulse Kollum. Wat weer een 
toffe middag! 



 

 
Op donderdag 17 februari staat onze Open Dag gepland.  
Leerlingen van groep 8 mogen we gelukkig weer in het schoolgebouw ontvangen. Helaas 
geldt dat op dat moment nog niet voor hun ouders/verzorgers.   
  
We willen ouders/verzorgers en leerlingen van groep 8 wel graag de mogelijkheid bieden om 
samen en fysiek bij ons langs te komen. Dus dachten we om.  
  
Voor de leerlingen van groep 8 organiseren we een rondleiding en een speurtocht door onze 
mooie Campus. Leerlingen maken zo op een leuke en actieve manier kennis met onze 
school, proeven ondertussen de sfeer en worden meegenomen in de wereld van !mpulse 
Kollum.   
  
Ouders/verzorgers bieden we buiten, op het plein van de school, een alternatief programma 
aan.  We geven ouders/verzorgers de mogelijkheid om met teamleden in gesprek te gaan en 
bij de verschillende overdekte, verlichte en verwarmde kraampjes zich laten informeren over 
het leren en werken op !mpulse Kollum en alle vragen te stellen die je kunt bedenken over 
onze school. Uiteraard onder het genot van een hapje, een drankje en een lekker warme kop 
snert.   
  
We werken gezien de coronamaatregelen met inschrijvingen met een tijdslot van een uur, 
zodat we alle geïnteresseerde groep 8 leerlingen en hun ouders/verzorgers de mogelijkheid 
kunnen bieden om veilig langs te komen op onze Open Dag. Inschrijven kan via onze 
website. Zegt het voort! 
 
 
 



 
Tevredenheidsonderzoeken 
In de vorige update nodigden we jullie uit om deel te nemen aan tevredenheidsonderzoeken. 
Bij deze een reminder. Om de kwaliteit van ons onderwijs te continueren, te borgen en waar 
nodig te verbeteren, hebben we immers ook input nodig van leerlingen en 
ouders/verzorgers.  
 
In de komende weken vragen we leerlingen door middel van een vragenlijst input te leveren 
op onderwerpen als vakinhoud, lessen, sfeer, klimaat, veiligheid, activiteiten, coaching en 
communicatie. De uitkomsten van deze vragenlijsten worden door de coaches samen met de 
leerlingen geanalyseerd. Op grond van die analyse doen onze leerlingen een aantal 
aanbevelingen voor verbetering. Die aanbevelingen nemen we waar mogelijk mee in onze 
plannen voor de toekomst.  
 
Ook ervaringen van ouders/verzorgers zijn voor ons erg waardevol. We hopen dan ook van 
harte dat ouders/verzorgers met ons willen bouwen aan de kwaliteitszorg op onze school en 
de moeite willen nemen voor het invullen van de digitale vragenlijst. Op 14 februari worden 
de uitnodigingen hiervoor via e-mail verstuurd. Het invullen van de vragenlijst neemt zo’n 
15 minuten in beslag. 
 
Ontdek de bieb 
De lente hangt alweer in de lucht, tijd om eropuit te gaan, op naar de bieb! In de 
voorjaarsvakantie, maar ook daarna zijn er weer leuke digitale activiteiten voor de jeugd. Er 
valt altijd iets te leren in de Bibliotheek, bekijk het toffe cursusaanbod en meld je gauw aan! 
 
Rest ons jullie een mooie week te wensen. 
 
Pas goed op jezelf en elkaar & blijf gezond! 
 
Groet, 
 
Namens het team van !mpulse Kollum, 
 
Bea Kroeze 
  



 
 
 

Jaaragenda – wijzigingen voorbehouden 
2 
10-
16 

 Teamdag 
Leerlingen vrij 

  Toetsweek 34T, 
456HV 

Toetsweek 34T, 
456HV 
 

3 
17-
21 
jan 

Setting lj1&2:  
Frysk & Kunst 
Profileringsweek 
3HV Techniek, 
Natuur & 
Gezondheid 
Toetsweek 

Toetsweek 34T, 
456HV/Setting 
lj1&2/ 
Profileringsweek 
3HV 

Toetsweek 34T, 
456HV/Setting 
lj1&2/ 
Profileringsweek 
3HV 

Toetsweek 34T, 
456HV/Setting 
lj1&2/ 
Profileringsweek 
3HV 

Toetsweek 34T, 
456HV/Setting 
lj1&2/ 
Profileringsweek 
3HV 

Toetsweek 34T, 
456HV/Setting 
lj1&2/ 
Profileringsweek 
3HV 

4 
24-
28 
jan 

  
 
 

    

5 
31-
4 
feb 

   Doemiddag & 
Voorlichtingsavond 
groep 7 & 8 

  
 
 

 
Periode 3 

6 
7-
11 
feb 

 Deadline cijfers P2 
09.00 uur 
 
 
 
Online 
presentaties PWS 
19.00 – 20.30 uur 
 
 

Online  
presentaties PWS 
19.00 – 20.30 uur 

  Doemiddag groep 
7&8 

Voortgangs-
vergadering 
12.30-16.30 
Leerlingen vanaf 
12.05 uur vrij 
1ste Profielkeuze 
leerjaar 3 
 

7 
14-
18 
feb 

 Herkansing 
bovenbouw P1 en 
P2 

TalentdagXXL 
 
 
 

 Open Dag  
16.00 – 20.00 

 

8 
21-
25 
feb 

Voorjaarsvakantie 

9 
28-
4 
mrt 

 Deadline cijfers 
herkansingen 
Leerling-ouder-
coachgesprekken 
17.00-21.00 

  Last minute walk-
in  
15.30-17.30 uur 
 

 
 
 
 

10 
7-
11 
mrt 

      
 
 
 



 
11 
14-
18 
mrt 

Start toetsweek 
 

   Toetsweek 34T, 
456HV 
 

Toetsweek 34T, 
456HV 
 

12 
21-
25 
mrt 

Setting lj 1 en 2: 
M&M & Wiskunde  
Profileringsweek 
3HV: Kernvakken. 
Toetsweek 
 

Toetsweek 34T, 
456HV/Setting 
lj1&2/ 
Profileringsweek 
3HV 

Toetsweek 34T, 
456HV/Setting 
lj1&2/ 
Profileringsweek 
3HV 

Toetsweek 34T, 
456HV/Setting 
lj1&2/ 
Profileringsweek 
3HV 

Toetsweek 34T, 
456HV/Setting 
lj1&2/ 
Profileringsweek 
3HV 

Toetsweek 34T, 
456HV/Setting 
lj1&2/ 
Profileringsweek 
3HV 

13 
28-
1 
apr 

 
 

    Deadline cijfers P3 
examenll 12:00 uur 
 

14 
4-8 
apr 

 
 

  Examenleerlingen 
Herkansing P3 

 Voortgangs-
vergadering 
P3 
Leerlingen vrij 

15 
11-
15 
apr 

 Sluiting 
examendossier 
examenleerlingen 

 Cijferlijst 
ondertekening 
examenleerlingen 

TalentdagXXL 
Deadline cijfers P3 
alle klassen 

Goede vrijdag 
Teamdag 
Leerlingen vrij 
 

 
Periode 4 

16 
18-
22 
apr 

    Voortgangs-
bespreking P3 
Leerlingen vrij 

 

17 
25-
29 
apr 

 
 

Meivakantie 

18 
2-6 
mei 

 
 Meivakantie 

19 
9-
13 
mei 

Centraal 
Schriftelijk 
Eindexamen 
tijdvak 1 

   Leerling-ouder-
coach-gesprekken 
Start CSE 

 

20 
16-
20 
mei 

Centraal 
Schriftelijk 
Eindexamen 
tijdvak 1 

     

21 
23-
27 
mei 

Centraal 
Schriftelijk 
Eindexamen 
tijdvak 1 

  TalentdagXXL 
 

Hemelvaartsdag De dag na 
Hemelvaart 
 

22 
30-
3 
jun 

 
 

     



 
23 
6-
10 
jun 

 
 

Tweede Pinksterdag Teamochtend 
LL vrij tot 12.30 uur 

 Uitslag Eindexamen 
tijdvak 1 

Toetsweek 3THV, 
4H56V/Setting 
lj1&2 
 

24 
13-
17 
jun 

Setting lj 1 en 
2: T&T & 
Engels  
Centraal 
Schriftelijk 
Eindexamen 
tijdvak 2 
Toetsweek 

Toetsweek 3THV, 
4H56V/Setting lj1&2 
 

Toetsweek 3THV, 
4H56V/Setting lj1&2 
 

Toetsweek 3THV, 
4H56V/Setting 
lj1&2 
 

Toetsweek 3THV, 
4H56V/Setting lj1&2 
 

Toetsweek 3THV, 
4H56V/Setting 
lj1&2 
 

25 
20-
24 
jun 

Centraal 
Schriftelijk 
Eindexamen 
tijdvak 2 
 

     

26 
27-
1 jul 

 
 

  Herkansing  
P3 en P4 

 Uitslag 
Eindexamen 
tijdvak 2 

27 
4-8 
jul 

Centraal 
Schriftelijk 
Eindexamen 
tijdvak 3 

Community/ 
TalentXXL 

Community/ 
TalentXXL 
 

Community/ 
TalentXXL 
Afsluitende BBQ 
 

Community/ 
TalentXXL 
Schoolreis 
Deadline SOM P4 

Teamdag 

28 
11-
15 
jul 

Teamweek 
 

Teamweek 
Overgangvergadering 

Teamweek 
Overgangsvergadering 

Teamweek Teamweek 
Boeken ophalen, 
rapporten uitdelen 
en afsluitende Kring 
vanaf 13.00 uur 
Uitslag Eindexamen 
tijdvak 3 

Teamweek 
 

29 
18 
jul 

 
Start 
zomervakantie 

     

 
 


