
 
Beste update-abonnees, 
 
Afgelopen woensdag kwamen alle leerlingen en teamleden van !mpulse Kollum volop in actie 
voor Giro 555. Ze organiseerden, liepen, jogden of renden – flink gesponsord – een afstand 
van 2, 5 of 10 kilometer en haalden zo duizenden euro’s op voor mensen die getroffen 
worden door de gebeurtenissen in Oekraïne. Wat was het een mooie, verbindende en 
sportieve middag. We blijven het zeggen: wat een toppers die leerlingen van ons! En hun 
sponsoren natuurlijk! 
 
De teller is inmiddels de 5.000 euro (!) dik gepasseerd. We worden daar een beetje stil 
van. Hulde en dank, dank, dank aan iedereen die een bijdrage heeft geleverd! 

 
Meer foto’s bekijken? Dan kan op RTVNOF. 
https://www.rtvnof.nl/mpulse-kollum-wandelt-jogt-en-rent-voor-oekraine/559878/ 



 
Statiegeldactie  
We blijven jullie vragen al jullie statiegeldflessen – en die van 
vrienden, familieleden en buurtgenoten - de komende tijd mee 
te nemen naar de Campus. Inmiddels zijn er al zakken vol 
verzameld.  
 
Komende dinsdag leveren we de eerste lading flessen in, 
storten de opbrengsten hiervan op onze digicollectpagina en 
maken dan de officiële tussenstand qua opbrengsten bekend.  
 
Wil je (ook) nog geld storten? Dat kan via de QR-code 
hiernaast.  
 

 
 
Oekraïnse vluchtelingen @!K 
We zien en horen het dagelijks. Oekraïners zijn massaal op de vlucht en ook in ons land 
komen steeds meer vluchtelingen aan. Gegeven de op korte termijn beschikbare 
opvangcapaciteit voor 50.000 vluchtelingen houdt het ministerie van OCW hierbij rekening 
met 15.000 tot 25.000 kinderen en jongeren, waarvan er veel de vo-leeftijd hebben. Zij 
hebben – net als alle jongeren in Nederland – recht op onderwijs. 
 
We hebben aangegeven dat !mpulse Kollum, net als alle andere scholen van OVO Fryslân-
Noord (OSG Piter Jelles en RSG Simon Vestdijk), een aantal van deze leerlingen een plekje wil 
bieden, mocht dat nodig of wenselijk zijn. We bereiden ons daar de komende tijd op voor – 
voor zover dat mogelijk is. 
 
Ziekte en afwezigheid teamleden 
Zoals jullie wellicht hebben gemerkt is een aantal teamleden geveld door ziekte (corona) en 
daardoor afwezig. Dit betekent dat we flink moeten tornen aan het rooster en op sommige 
gebieden moeten afschalen. We doen wat we kunnen. We rekenen hierbij op jullie begrip.  
 
 
 
 
 
 



 
Settingweek  
Voor leerjaar 1 en 2 start na het weekend de Settingweek. Onze toppers van leerjaar 1 en 2 
gaan tijdens deze bijzondere week aan de slag met een creatieve opdracht waarin wiskunde 
met mens & maatschappij wordt gecombineerd. De komende week wordt er van alles 
geleerd rondom het thema ‘architectuur’. De opdracht van deze Setting luidt: onderzoek, 
ontwerp, onderbouw en presenteer een nieuw gebouw in Kollum – en dat aan niemand 
minder dan onze burgemeester! 
 

 
 
Setting betekent: inspiratie opdoen, op excursie gaan, onderzoeksvragen en doelen 
opstellen, 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, experts en andere 
belangstellenden. 
 
Het eindresultaat van deze Setting is een heuse presentatiemarkt in de Campus Kollum op 
vrijdag 25 maart tussen 14.30 en 15.30 uur.  Tussen 15.30 uur en 15.45 uur zullen de 
winnende gebouwen bekend gemaakt worden door een vakkundige jury bestaande uit onze 
burgemeester de heer Kramer en bouwkundig ingenieur de heer Scherstra. 
 
We nodigen alle thuisfronten uit om de presentatiemarkt en de prijsuitreiking bij te wonen! 
 
We gaan deze week volop aan de slag. Dus hup met de weekplanning, taken verdelen, 
overleggen, keuzes maken, discussiëren, je oriënteren Kollum en omgeving, workshops 
maquette, schaalberekening en architectuur, op excursie naar Groningen om daar 
architectonische inspiratie op te doen, in mogelijkheden denken, uitproberen, je eerste 
schetsen uitwerken tot een pracht van een digitale maquette en nog veel, heel veel meer. Wij 
hebben er zin in! 



 
Enkele aandachtspunten:  

§ de Settingweek vindt elke dag plaats op de Johannes Bogermanstraat, behalve op 
vrijdag, dan zitten we op de Campus Kollum; 

§ op maandag gaan we op excursie naar het centrum van Groningen. Er zit een korte 
pauze in het programma. Denk aan geschikte buitenkleding en aan het meenemen 
van voldoende eten en drinken; 

§ het is belangrijk dat elke leerling van dinsdag t/m vrijdag een laptop meeneemt. Voor 
diegenen die met Sketchup gaan werken is een muis een must, neem deze dus ook 
mee; 

§ voor het maken van een maquette zorgen we uiteraard voor alle basismaterialen, 
maar als je andere materialen nodig hebt, neem deze dan mee naar school. 

 
Het Settingboekje met daarin alle ins en outs van deze Setting, is vanaf maandag inzichtelijk 
via Itslearning. Ook leuk voor ouders/verzorgers om door te lezen! 
 
Profileringsweek leerjaar 3HV 
Tijdens de derde Profileringsweek van het schooljaar maken leerlingen van 3HV – in het  
kader van de voorbereidingen op de bovenbouw - uitgebreid en intensief kennis met de 
verplichte vakken die horen bij het ‘algemene deel’. De vakken Nederlands, Engels en 
Kring/LOB staan komende week centraal.  
 
Er wordt tijdens de Profileringsweek aandacht besteed aan de volgende aandachtsgebieden: 
het vak en de omgeving, de toekomst, jouw talenten, het beroepsveld, het profiel, het 
eindexamen, de vak- en onderzoeksvaardigheden. Zo gaan leerlingen deze week aan de slag 
met een grote opdracht rondom een actueel thema in het kader van de Nederlandse taal en 
literatuur, staat er een basiscursus reanimatie voor alle leerlingen op het program (zie brief 
in de bijlage) en worden de leerlingen van 3HV ondergedompeld alle vaardigheden van het 
vak Engels in de bovenbouw en gaan ze daarmee actief aan de slag.  
 
Leerlingen werken ondertussen aan een LOB-portfolio en bereiden daarmee zich voor op het 
gekozen profiel in de bovenbouw van hun opleiding.  
 
We gaan er weer een pracht van een week van maken! 
 
Klappen voor Bart 
Op dinsdag 29 maart tussen 12.00 – 14.30 uur bezoeken alle leerlingen van leerjaar 1 de 

theatervoorstelling ‘Klappen voor 
Bart’ in theater Sense in Dokkum. De 
theatervoorstelling ‘Klappen voor 
Bart’ is een cabaretvoorstelling die 
op een humoristische manier laat 
zien hoe het voelt om gepest te 
worden en wat je ertegen kunt doen. 



 
In de kringen van leerjaar 1 zal voorafgaand aan en na afloop van de voorstelling aandacht 
worden besteed aan het thema (internet)pesten.  

De leerlingen worden per bus naar Dokkum gebracht om de voorstelling te kunnen 
bijwonen. De bus zal om 12.00u vertrekken en de leerlingen zullen rond 14.30u weer op 
school zijn. De leerlingen volgen voor (en eventueel na) de voorstelling de lessen die in hun 
rooster staan.  

Techniekdagen leerjaar 1 & 2 Lauwers College en !mpulse Kollum  
Na de Settingweek dompelen we onze leerlingen – in het kader van talentontwikkeling en 
loopbaanoriëntatie - onder in de wondere wereld van de techniek. We bieden op maandag 
28 maart voor leerjaar 1 en dinsdag 29 maart voor leerjaar 2 een breed scala aan workshops 
aan vanuit de verschillende richtingen van de techniek. Van houtbewerken tot 
programmeren, van schilderen tot isoleren en van stratenmaken tot installatietechniek.  
 

 
Deze workshops, waarvan de leerlingen er 4 kiezen, worden aangeboden door teamleden 
van het Lauwers College, !mpulse Kollum en door externe experts uit de technieksector.  
 
Deze techniekdagen zijn bedoeld om onze leerlingen te inspireren, enthousiasmeren en 
informeren over alles wat de hedendaagse technieksector te bieden heeft en worden 
ondersteund vanuit het project ‘Sterk Techniekonderwijs’.  
 
Onderwijs en bedrijfsleven uit de regio Noordoost-Friesland werken samen in het project 
‘Sterk Techniekonderwijs’. Het gemeenschappelijke doel is om jongeren enthousiast te 
maken voor techniek en om (techniek)onderwijs & bedrijfsleven beter op elkaar aan te laten 
sluiten. Met elkaar geven we een impuls aan het technisch onderwijs en aan de toekomst van 
techniek in de regio. 
 
We kijken uit naar twee prachtige dagen waarin we onze kids uitdagen hun technische skills 
volop in te zetten! 
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Aan de leerlingen van het voortgezet onderwijs 

Op vrijdag 1 april 2022 organiseren we Techniek Tastbaar in Burgum bij de Engie Energiecentrale.  

Techniek Tastbaar is een grote doe-en-beleef- beurs om de mogelijkheden voor een opleiding en 
baan in de techniek te laten zien. Circa 30 bedrijven uit de regio zijn weer van de partij en zij laten zien 
met welke techniek gewerkt wordt. Deze bedrijven hebben allemaal een activiteit bedacht die je kunt 
doen. Daarnaast kunnen ze je ook van alles vertellen over beroepen in de techniek en welke opleiding 
je daarvoor nodig hebt.  

Misschien ben je al wel een beetje bezig met welke richting je later moet gaan kiezen. Het helpt dan 
heel goed om zo veel mogelijk te ervaren en te horen van bedrijven en te bedenken of dat iets voor 
jou zou kunnen zijn. 

Wat is er zoal te doen? Je kunt er lassen, voertuigen en machines besturen, proefjes doen, solderen, 
hout bewerken, 3D ontwerpen, installatiewerk doen en nog veel meer.  

De technische scholen presenteren zich tijdens het evenement om al jouw vragen over de opleidingen 
te beantwoorden. 

Maak kennis met de bedrijven in jouw regio, misschien jouw werkgever in de toekomst! 

Nog even de feiten op een rijtje: 

Wanneer: 1 april 2022 van 12.00 tot 20.00 uur 

Waar:  Engie Energiecentrale, Koumarwei 2, Burgum 

Informatie: www.techniektastbaar.nl 

 

De toegang is gratis en bezoekers hoeven zich niet aan te melden! 

 

Blijf op de hoogte van wat er allemaal komen gaat en zie impressies van vorige evenementen op  

 Facebook: TechniekTastbaar  Instagram: techniektastbaar 

Twitter: TechTastbaar    Techniek Tastbaar 

 

Tijdens dit evenement worden foto- en filmopnamen gemaakt waarbij de bezoekers in beeld kunnen 
komen. Deze opnamen worden alleen gebruikt voor promotiedoeleinden van Techniek Tastbaar.  

Techniek tastbaar. Zet het in je agenda! 
En als we het dan toch over techniek hebben: graag vragen we jouw aandacht voor Techniek 
Tastbaar! Is deze doe-en-beleef-beurs op 1 april in Burgum iets voor jou? Check de 
uitnodiging op de volgende pagina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Johannes Bogermanstraat 
Jullie hebben het vast vernomen: de GGD-teststraat aan de Johannes Bogermanstraat is 
verkleind en dat maakt dat we de (voormalige) kantine op de locatie Johannes 
Bogermanstraat tot onze beschikking krijgen. Hoe fijn! 
 
Momenteel wordt er hard geklust en gewerkt om klimaatvoorziening, luchtbehandeling en 
wifi aan te brengen. Daarna wordt de kantine schoongemaakt en ingericht. We rekenen erop 
dat we de kantine met ingang van 11 april in gebruik kunnen nemen! 
 

 
 
Aanmeldingen leerjaar 1 2022-2023 
Op de drempel van het weekend delen we graag de stand van zaken rondom de aanmelding 
voor leerjaar 1 met jullie. Op dit moment kiezen 79 leerlingen van groep 8 volgend 
schooljaar voor !mpulse Kollum. Zó! Wat fijn dat steeds meer leerlingen kiezen voor onze 
school. Dat doet ons goed. 
 
Rest ons nog de planning voor de komende tijd met jullie te delen. Waarbij geldt dat 
wijzigingen in rood worden weergegeven. 
 
Pas goed op jezelf & elkaar, kijk uit naar statiegeldflessen en geniet tegelijkertijd van het 
heerlijke lenteweer! 
 
Groet, 
 
Namens het team van !mpulse Kollum, 
 
Bea Kroeze 



 
 

Jaaragenda – wijzigingen voorbehouden 
 

8 
21-
25 
feb 

Voorjaarsvakantie 

9 
28-
4 
mrt 

 Deadline cijfers 
herkansingen 
Leerling-ouder-
coachgesprekken 
17.00-21.00 

    
 
 
 

10 
7-
11 
mrt 

 Gastlessen 
maatschappijleer 
3T, 4T, 4HV over 
gemeenteraads-
verkiezingen  

Extra herkansings-
moment P1/P2 
bovenbouw 
Last minute Open Dag 
16.15 – 18.15 uur 

   
 
 
 

11 
14-
18 
mrt 

Start toetsweek 
 

  Teamochtend. 
Leerlingen vrij tot 
12.30 uur. 
Sponsorloop 
Oekraïne vanaf 
13.30 uur 

Toetsweek 34T, 
456HV 
 

Toetsweek 34T, 
456HV 
 

12 
21-
25 
mrt 

Setting lj 1 en 2: 
M&M & 
Wiskunde  
Profileringsweek 
3HV: Kernvakken 
& reanimatie. 
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 
(14.30 
presentatiemarkt)/ 
Profileringsweek 
3HV 

13 
28-
1 
apr 

 
 

Techniekdag 
leerjaar 1 
 

Leerjaar 1 naar 
‘Klappen voor Bart’ – 
theater Sense in 
Dokkum  
Techniekdag  
leerjaar 2 

Online voorlichting 
eindexamen-
leerlingen&ouders
/verzorgers 
19.30- 20.30 
 

 Deadline cijfers P3 
examenll 12:00 
uur 
 

14 
4-8 
apr 

 
 

 
 

 
 
 

Examenleerlingen 
Herkansing P3 
 
 

  

15 
11-
15 
apr 

 Sluiting 
examendossier 
examenleerlingen 

 14.30 Cijferlijst 
ondertekening 
examenleerlingen 

TalentdagXXL 
Deadline cijfers P3 
alle klassen 

Goede vrijdag 
 
 

16 
18-
22 
apr 

 Tweede Paasdag Voortgangs-
bespreking P3 
Leerlingen vanaf 
12.30 uur vrij 

 Voortgangs-
bespreking P3 
Leerlingen vanaf 
1230 uur vrij 

Laatste schooldag 
eindexamen-
kandidaten 

Teammiddag 
leerlingen vanaf 
12.30 uur vrij 

17  
 

Meivakantie 



 
25-
29 
apr 
18 
2-6 
mei 

 
 Meivakantie 

 
 

Periode 4 

19 
9-
13 
mei 

Centraal 
Schriftelijk 
Eindexamen 
tijdvak 1 

Start profileren en 
afsluiten leerjaar 3 

  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 Teamweek 
 

Teamweek 
Overgangvergadering 

Teamweek 
Overgangsvergadering 

Teamweek Teamweek 
Boeken ophalen, 
rapporten uitdelen 

Teamweek 
 



 
11-
15 
jul 

en afsluitende Kring 
vanaf 13.00 uur 
Uitslag Eindexamen 
tijdvak 3 

29 
18 
jul 

 
Start 
zomervakantie 

     

 
 


