
 
Beste update-abonnees, 
 
Het is alweer twee weken geleden dat onze laatste update in jullie postvak viel. Het is een 
mooie maar dikke klus om jullie wekelijks op de hoogte te brengen en te houden van alles 
wat er op !mpulse Kollum speelt. Soms lukt dat wekelijks, een andere keer berichten we 
tweewekelijks – en dan natuurlijk met dubbel veel nieuws! 
 
Oekraïne 
Zoals jullie weten, komen beide scholen van Campus Kollum in actie voor de mensen die 
worden getroffen door de gebeurtenissen in Oekraïne. Op 16 maart organiseerden we een 
sponsorloop, vorige week leverden we de eerste grote zakken met ingezamelde 

statiegeldflessen in bij de plaatselijke 
supermarkten. Dit laatste leverde wederom 
een pracht van een bedrag op voor 
Giro555! 
De teller is inmiddels de 7.000 euro (!) 
gepasseerd. We zijn daar een beetje stil 
van. Hulde en dank, dank, dank aan 
iedereen die een bijdrage heeft geleverd! 
We sparen, actievoeren en doneren nog 
even door. Op 11 april maken we het 
totaalbedrag bekend. 
 
Meer lezen en zien? Dan kan op RTVNOF.  
https://www.rtvnof.nl/zakken-vol-
statiegeldflessen-ingeleverd-voor-
oekraine/560602/ 

 
Statiegeldactie  

We blijven jullie vragen al jullie statiegeldflessen – en die van vrienden, 
familieleden en buurtgenoten - de komende tijd mee te nemen naar de 
Campus. Andere toffe ideeën en/of initiatieven om geld in te zamelen 
stellen we natuurlijk ook zeer op prijs! 
Wil je (ook) nog geld storten? Dat kan via de QR-code hiernaast.  
 

Ziekte en afwezigheid  
Zoals jullie wellicht hebben opgemerkt is een aantal teamleden van !mpulse Kollum geveld 
door corona en daardoor afwezig. Dit betekent dat we ook afgelopen weken weer flink 
moesten tornen aan het rooster en op sommige gebieden moeten afschalen. Dat geldt ook 
voor komende week. We doen wat we kunnen. We rekenen hierbij op jullie begrip.  
 
Onze collega Spaans is helaas voor langere tijd uit de running. We zijn daarom op zoek naar 
een docent Spaans die de werkzaamheden van deze collega tijdelijk kan vervangen – en dat 



 
is niet gemakkelijk. We willen jullie vragen met ons mee te denken en oren en ogen open te 
houden. Kennen jullie een docent Spaans? Laat het ons weten! 
 
Settingweek  
Onze toppers van leerjaar 1 en 2 zijn vorige week tijdens de Settingweek aan de slag 
geweest met een creatieve opdracht waarin wiskunde met mens & maatschappij werd 
gecombineerd. Er is van alles geleerd en ervaren rondom het thema ‘architectuur’.  
 
De opdracht van deze Setting werd door onze burgemeester gegeven en luidde: onderzoek, 
ontwerp, onderbouw en presenteer– en dat aan niemand minder dan de burgemeester en de 
architect van onze Campus Kollum - een nieuw gebouw in Kollum. 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. 

 
De start van de Setting bestond uit een excursie naar Groningen om daar inspiratie op te 
doen op het gebied van architectuur. Daarna werd de weekplanning gemaakt, zijn de taken 
verdeeld, is er druk overleg gevoerd en zijn er afwegingen en keuzes gemaakt, 
architectenbureaus opgericht, plannen gemaakt en werden de behoeftes van de omgeving 
onderzocht. Uiteindelijk ontwierpen onze kids een gebouw, maakten hier een zowel een 
fysieke als digitale maquette van en afgelopen vrijdag presenteerden ze hun prachtige en 
creatieve uitkomsten tijdens de presentatiemarkt.  



 
De verschillende groepjes ‘pitchten’ hun ontwerp aan Burgemeester Johannes Kramer en 
architect van onze Campus, Foppe Hoekstra, die samen de jury vormden. Zij kozen het beste 
idee én het beste ontwerp. 
 
De ‘Escaperoom Kollum’ werd uitgeroepen tot beste idee, de prijs voor het beste ontwerp 
ging naar ‘The Next Gen’ – een jeughonk. 

 
Wat fijn dat er zoveel belangstelling was voor de presentatiemarkt in de Campus Kollum. Tof 
dat jullie er waren ouders/verzorgers, broertjes, zusjes, opa’s, oma’s, vrienden en 
vriendinnen! 
 
Meer zien? Dat kan op RTVNOF: https://www.rtvnof.nl/burgemeester-kramer-kiest-een-
nieuw-gebouw-voor-kollum/560805/ 
 
 
 
 



 

 
Profileringsweek leerjaar 3HV 
Tijdens de derde Profileringsweek van het schooljaar maakten 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’ van alle profielen in de bovenbouw van 
havo en vwo. De vakken Nederlands, Engels en Kring/LOB stonden in de laatste 
profileringsweek centraal evenals het behalen van het reanimatiecertificaat – in het kader van 
burgerschap.   
 
Leerlingen werken ondertussen aan een LOB-portfolio en bereiden daarmee zich voor op het 
gekozen profiel in de bovenbouw van hun opleiding. Na de meivakantie starten alle 
leerlingen van leerjaar 3 in het gekozen profiel en volgen ze de bijbehorende profielvakken 
en vakken die ze in het profiel kozen, alle overige basisvormingsvakken hebben ze dan 
afgesloten. In een volgende update wordt dit onderwerp vervolgd. 



 
 
 

 
 
Kiezen voor techniek op Campus Kollum 
Metselen, straten, programmeren, schilderen, zagen & timmeren, solderen, lassen en 
elektra. Zomaar een greep uit de workshops die de leerlingen van leerjaar 1 en 2 van 
!mpulse Kollum en het Lauwers College Kollum maandag en dinsdag tijdens twee heuse 
techniekdagen op de Campus konden volgen. Dit alles in het kader van ‘Sterk Techniek 
Onderwijs’. Met STO willen we leerlingen kennis laten maken met en enthousiasmeren voor 
techniek in de breedste zin van het woord. 
Wat een toffe samenwerking met het Lauwers College Kollum en lokale en regionale 
bedrijven en ondernemers uit de technieksector. Dank hiervoor! 
Meer zien en lezen? Dat kan op RTVNOF: 
https://www.rtvnof.nl/leerlingen-campus-kollum-kiezen-voor-techniek/561368/ 



 
 
Binnenkort in de theater de Colle - vrijkaarten 

Het duo Steven Kazàn en Jamie werd plots bekend 
met hun Corona TV. Toen Nederland op slot ging, 
plaatsten ze elke dag een filmpje waarin ze ‘een 
trucje’ doen. De filmpjes zijn ongemakkelijk en 
geestig, maar vooral erg populair. 
 
Op zaterdag 9 april komen Steven en Jamie met 
hun show ‘Hey Hallo’ naar theater de Colle. Komt 
dat zien! 
 
‘Hey Hallo’ is een bizarre show vol droge humor, 
interactie en natuurlijk magie! 
 
‘Hey Hallo’ is een mix van Steven’s huidige 
theatershow én heel veel nieuwe sketches met de 
heerlijke ongemakkelijkheid van Corona TV. 
Luchtig entertainment waar je blij van wordt!” 

 
Wij mogen 10 vrijkaarten weggeven voor deze toffe theatervoorstelling. Pak jij die kaarten? 
Kom dan maandag langs op het kantoor van Bea of Wiebe & Jelle en/of stuur een mailtje. 
 
Uitnodiging kunstexpositie 5H & 6V 

 
Ook dit jaar organiseren de eindexamenleerlingen havo/vwo van !K die het vak kunst in hun 
profiel kozen een kunstexpositie. Dit jaar is het Kollumer Museum de plek waar zij hun 
kunstwerken die ze de laatste jaren in het kader van hun schoolexamen maakten, gaan 
exposeren! 
 
We nodigen jullie allen uit om op 4 april tussen 17.00 en 20.00 uur onder het genot van een 
hapje en een drankje een kijkje te komen nemen in het Kollumer Museum – 
Oostenburgerstraat 2 te Kollum. De entree is gratis. Komt dat zien en beleven! 



 
Sportieve lentekriebels 
We zijn het bijna alweer vergeten – het lijkt inmiddels wel weer winter! Maar oh, hoe fijn was 
dat lekkere lenteweer. Genieten. Ook in de pauzes op !K. En zo ontstaan mooie ideeën voor 
bijvoorbeeld het plaatsen van goaltjes op het plein en het organiseren van een 
voetbaltoernooi. Wellicht leerlingen tegen teamleden? We gaan ermee aan de slag. Wordt 
vervolgd! 

 
 
Fijn weekend. Geniet! 
 
Groet van  
 
Bea Kroeze 
 
Namens team !K 
 

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 

Extra herkansings-
moment P1/P2 
bovenbouw 

   
 
 
 



 
gemeenteraads-
verkiezingen  

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 
 
 

11.50 Examenfoto  

15 
11-
15 
apr 

 Sluiting 
examendossier 
examenleerlingen 

 14.30 Cijferlijst 
ondertekening 
examenleerlingen 

TalentdagXXL  
Deadline cijfers P3 
alle klassen 

Goede vrijdag 
Vrije dag 
 
 

16 
18-
22 
apr 

 Tweede Paasdag 
Vrije dag 

Voortgangs-
bespreking P3 
Les volgens aangepast 
rooster 
 

 Voortgangs-
bespreking P3 
Les volgens 
aangepast rooster 

Laatste schooldag 
eindexamen-
kandidaten – les 
tot 12.05 uur  
Teammiddag 

17 
25-
29 
apr 

 
 

Meivakantie 

18 
2-6 
mei 

 
 Meivakantie 

 
 

Periode 4 

19 
9-
13 
mei 

Centraal 
Schriftelijk 
Eindexamen 
tijdvak 1 

Start profileren 
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 
Laatste reguliere 
lesdag 

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 
Diploma-uitreiking 
(datum onder 
voorbehoud) 

Teamweek 
 

29 
18 
jul 

 
Start 
zomervakantie 

     

 
 


