
 
 
Beste leerlingen en ouders/verzorgers,  
  
We zijn er helemaal klaar voor, laat het nieuwe schooljaar maar beginnen!  
We kijken er enorm naar uit jullie morgen te ontmoeten op !mpulse Kollum. 
  
Op woensdag 31 augustus geven we het startschot voor het schooljaar 2022-2023. We zetten 
om 12.15 uur de deuren van de Campus Kollum wagenwijd open voor al onze leerlingen en 
gaan vijf dagen (tot en met dinsdag 6 september) samen aan de slag met allerlei activiteiten 
waarbij ‘opstarten, kennismaken en talentontwikkeling’ in de breedste zin van het woord 
centraal staan. Op woensdag 7 september starten de reguliere lessen volgens het rooster dat 
tegen die tijd zichtbaar is via Somtoday. 
  
Via deze update delen we per leerjaar alle informatie die nodig is voor een vliegende start. 
Tijdens de Kringen wordt het introductierooster besproken en worden afspraken gemaakt met 
leerlingen. Daarbij geldt in ieder geval: vinden de introductie-activiteiten op school plaats? 
Neem dan altijd, naast een goed gevuld etui, je eigen device mee.  
 
Heb je hierover vragen? Stel ze morgen aan je coach.  
  
Lezen jullie hieronder met ons mee?!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Ouderbijeenkomsten 
Het is traditie op !mpulse Kollum om ouders/verzorgers direct bij start van het nieuwe 
schooljaar op school uit te nodigen. We vinden het fijn, goed en gezellig om kennis te 
maken, ons voor te stellen, jullie te informeren over het werken en leren op !mpulse Kollum 
en praktische informatie te delen. 

Programma ouders/verzorgers  

• 19.15    Inloop met koffie en thee & bijpraten 
• 19:30    Kennismaking met de coaches en uitwisselen informatie 
• 20.15   Afsluiting 

 

Leerjaar Wanneer Waar 
Leerjaar 1 en 
maatwerkleerlingen 

Woensdag 31 augustus Campus Kollum  
Gerrit Bleekerstraat 3 

2 en 3 Donderdag 1 september Johannes Bogermanstraat 25 
4, 5 en 6 Maandag 5 september Johannes Bogermanstraat 25 

 

We nodigen jullie uit om je in te schrijven voor deze informatieavond via onze website. We 
maakten hiervoor een knop aan op onze website (home - ouders – eerste bijeenkomst van 
het schooljaar). We kijken er naar uit om ouders/verzorgers te zien en te spreken! 

 

 

 

  

https://www.piterjelles.nl/impulsekollum/groep-8/eerste-ouderbijeenkomst-van-het-schooljaar/
https://www.piterjelles.nl/impulsekollum/groep-8/eerste-ouderbijeenkomst-van-het-schooljaar/


 
Introductieprogramma – leerjaar 1 

Woensdagmiddag heten we je welkom bij de zijingang van de Campus en brengen we jou 
naar de ruimte waarin we starten. We beginnen om 12.30 uur met een opstartkring in je 
eigen klas. We nemen hierbij uitgebreid de tijd om door middel van verschillende 
werkvormen op een leuke en actieve manier kennis te maken met je klasgenoten en 
coaches. Ook vertellen wij jullie alvast globaal hoe de introductieweek eruit gaat zien. Mocht 
je een laptop hebben besteld via school dan kun je deze om 15.15 uur ophalen en instellen 
(dit duurt ongeveer tot 16.05 uur). Neem in dat geval een stevige tas mee voor de laptop en 
alle accessoires. Heb je geen laptop besteld dan eindigt de dag om 15.15 uur. 

Donderdag gaan we lekker uitwaaien op Ameland! We vertrekken aardig vroeg om zo veel 
mogelijk tijd op het eiland mee te pakken. Om 07.45 uur verwachten we jullie in Holwerd. 
Jullie moeten er zelf voor zorgen dat je gebracht en gehaald wordt. We vertrekken daar om 
08.00 uur met de boot. Op het eiland staat een fiets klaar en gaan we met zijn allen richting 
het strand. Daar hebben we ontzettend leuke activiteiten voor jullie in petto!  

Wat we precies gaan doen verklappen we nog niet, maar het is handig om sport- zwem én 
extra kleding mee te nemen. Een handdoek en zonnebrand mag natuurlijk ook niet 
ontbreken. Het is aan jullie zelf om iets te eten en te drinken mee te nemen. De rest hebben 
wij geregeld. We zullen rond 16.00 uur weer in Holwerd arriveren.  

Belangrijk: mocht het niet lukken om mee te doen aan sport- en wateractiviteiten, dan is het 
belangrijk dat dit zo snel mogelijk wordt doorgegeven aan onze verzuimcoördinator Irma de 
Bruine (idebruine@pj.nl). 

 

Vrijdag starten we om 10.25 uur in je eigen klas met een ICT-kring. Op !mpulse Kollum 
maken we gebruik van verschillende systemen om onder andere je rooster, huiswerk en 
cijfers te kunnen bekijken. Daarnaast is het ook niet verkeerd om in te kunnen loggen op de 
Wifi. Vandaag leggen we uit hoe dit in zijn werk gaat.  

Vervolgens sluiten we de week ontspannen af bij zwembad ’t Paradyske. Neem dus je 
zwemkleding en een handdoek mee! We hebben het zwembad gereserveerd tot 14.30 uur. 

mailto:idebruine@pj.nl


 
Belangrijk om nog even te vermelden: de horeca is deze dag niet geopend. Neem daarom 
zelf genoeg eten en drinken mee.  

Maandag beginnen we om 10.25 uur weer in je eigen klas met een opstartkring. We gaan in 
de ochtend een leuke speurtocht doen door de Campus en door Kollum. Onderweg zou je 
ook een aantal smurfen kunnen tegenkomen! In de middag gaan we het met elkaar hebben 
over herstelrecht en daaropvolgend denken we na over de afspraken om goed met elkaar 
om te gaan. 

Dinsdag gaan we sportief aan de slag. Elkaar leren kennen, samenwerken en plezier staan 
centraal tijdens allerlei sportieve activiteiten bij ‘Echt Outdoor’ in Opende. Je komt op eigen 
vervoer naar ‘Echt Outdoor’. Probeer zo veel mogelijk samen te rijden naar de Openderweg 
26, 9865XE te Opende. Jullie coach checkt maandag of iedereen vervoer heeft kunnen 
regelen.  
 
Trek sportieve kleding aan die ook vies mag worden. Neem eventueel schone en droge 
kleding, een handdoek en schoenen mee. Neem zelf iets te eten en te drinken mee. 
 
Klas 1A/1B: 

Aanwezig in Opende 1A/1B 10.15 
Activiteit Expeditie Robinson 10.30 – 12.30 
1A/1B ophalen of terug naar Kollum 12.45 

 
Klas 1C/1D: 

Aanwezig in Opende 1C/1D 12.45  
Activiteit Expeditie Robinson 13.00 – 15.00 
1C/1D ophalen of terug naar Kollum 15.15 

 
 

 



 
Introductieprogramma – leerjaar 2 

Woensdagmiddag starten we 12.30 uur met een opstartkring op de Campus, maak je op een 
leuke en actieve manier kennis met elkaar en je coaches, vertellen we je alles over 
Herstelrecht, bereiden we een heerlijke picknick voor en sluiten we af met de allereerste 
coachgesprekken. Neem een goed gevuld etui en een opschrijfboekje of schrift mee. 
 
Donderdag verwachten we jullie om 09.20 uur op de locatie Johannes Bogermanstraat en 
gaan we aan de slag met jouw talenten, jouw portfolio en LOB (loopbaanoriëntatie). Daarbij 
heb jij je laptop en schrijfmateriaal voor nodig. Meenemen naar school dus die laptop, dat 
etui en je opschrijfboekje! Daarna gaan we kijken wie de meeste algemene kennis heeft, 
tijdens ‘dé pubquiz leerjaar 2’! Aan het begin van de middag gaan we gezellig met alle 
klassen van leerjaar 2 picknicken in het Hertenkamp. We maken allen thuis wat lekkers voor 
elkaar. Sharing is caring! 
 
Vrijdag gaan we een dag naar het mooie eiland Ameland! Wat we daar precies gaan doen is 
nog een verrassing. We verwachten alle leerlingen om 09.00 uur op de pier in Holwerd. 
Probeer samen te reizen.  
 
We vertrekken met de boot van 09.30 uur richting Ameland en we nemen de boot van 17.00 
uur terug. We verwachten dan om 17.45 uur terug te zijn in Holwerd.  
Wat neem je mee naar dit toffe uitje?  
 Sportkleding en extra kleding.  
 Zwemkleding en een handdoek. 
 Je eigen lunchtrommeltje, drinken en wellicht een klein geldbedrag en/of je bankpas 

(mag wel, hoeft niet).  
Voor de rest zorgen wij!  
 

 



 
Maandag is een echte workshopdag. De dag start om 09.20 uur en duurt tot ongeveer 14.10 
uur (op de Campus). We werken deze dag samen als klas en in kleinere groepen, we leren 
elkaar en onszelf beter kennen en struinen door Kollum op zoek naar de tofste foto’s. 
Neem je schrijfmateriaal, je mobiel en je laptop mee. 
 
Dinsdag gaan we met z’n allen over het wad lopen bij Wierum. Een gids neemt ons mee over 
zandplanten en paden – door het water natuurlijk – en vertelt over het wad. En wat is er veel 
te zien onderweg: platvissen en krabben schieten voor je voeten weg en nieuwsgierige 
zeehonden komen een kijkje nemen. De tocht die we uitkozen is voor iedereen te doen en 
wordt begeleid door professionals.  
Je komt met eigen vervoer naar ‘parkeerplaats Wierumerwei' - 9143WZ te Wierum. Probeer 
zoveel mogelijk samen te reizen De coach inventariseert maandag of iedereen vervoer heeft 
kunnen regelen.  
 
Het is erg belangrijk dat je goed schoeisel meeneemt, doe schoenen aan die stevig zijn en je 
goed vast kunt strikken met veters, zodat je ze niet verliest.  

Uiteraard gaan jouw schoenen en ook je kleding vies worden. Trek dus niet je nieuwste 
outfit aan en check goed het weerbericht en pas jouw kleding daarop aan. Neem ook een 
handdoek en schone kleding en schoenen mee voor na de tijd. Een hapje eten en iets te 
drinken voor onderweg is ook aan te raden. 

Aanwezig in Wierum 10:45 
Start wadlopen 11:00 tot 14.00  
Opgehaald worden of vertrekken 14:00 

 

 

 

  



 
Introductieprogramma – leerjaar 3 

Woensdagmiddag starten we om 12.30 uur met een Kring op de Campus. Vervolgens gaat 
iedereen aan de slag met het aanmaken van een nieuw portfolio en andere nuttige ICT-tools. 
Je hebt hiervoor een laptop nodig, breng deze dus mee naar school! We sluiten de dag af met 
een leuk spel. De middag eindigt rond 15.15 uur. 
 
Donderdag staat in het teken van het voorbereiden van de dag daarna (zie vrijdag). In een 
blokuur biologie leer je van alles over het Waddengebied en het eiland Schiermonnikoog in 
het bijzonder. Daarnaast staat er een Kring op het programma en een spannende Crazy88! 
De dag duurt voor 3T van 08.30 tot 13.20 uur en voor 3HV van 09.20 tot 14.10 uur. Locatie 
van vandaag: Johannes Bogermanstraat. 
 
Vrijdag gaan we met z’n allen naar Schiermonnikoog! Iedereen wordt om 09.10 uur in de 
veerhaven van Lauwersoog verwacht. Het vervoer van en naar Lauwersoog is op eigen 
gelegenheid. Met de fiets is dit ongeveer een uurtje. Word je gebracht en/of weer opgehaald 
dan is dat natuurlijk ook mogelijk. We gaan met de boot van 16.30 weer terug, deze komt 
rond 17.15 weer aan in Lauwersoog. Mocht je tegen problemen aanlopen, laat dit dan aan je 
coach weten. Op Schiermonnikoog gaan we diverse sportieve, leerzame en ontspannende 
activiteiten doen. 

 
 
Maandag staan in de ochtend startgesprekken met je nieuwe coach gepland (geldt voor 
3HV, het rooster volgt nog) en ga je zelfstandig (in overleg met je groepje) met de biologie-
opdracht bezig die je de week daarvoor hebt gekregen (geldt voor 3T en 3HV). In de middag 
gaat 3T daarnaast een actief spel doen. Alle klassen sluiten de dag af met een gezellige 
picknick die van tevoren wordt voorbereid. 
 
 



 
Dinsdag  
Op dinsdag gaan we windsurfen in Lauwersoog. Sterker nog: iedere klas krijgt een heuse 
cursus/workshop windsurfen. Het vervoer van en naar Lauwersoog is op eigen gelegenheid. 
Met de fiets is dit ongeveer een uurtje. Word je gebracht en/of weer opgehaald dan is dat 
natuurlijk ook mogelijk.  
 
Surfen doe je in je zwemkleding en eventueel in een wetsuit die je te leen krijgt van de 
surfschool. Het is handig om je zwemkleding alvast aan te doen. Neem ook een handdoek 
en droge kleding mee.  
 
Waar moet je zijn? Noordergat 8, 9976VR Lauwersoog. En hoe laat? 
 
3HVA 
Aanwezig zeilschool de Lauwer 09:45 
Cursus windsurfen 10:00-12:00 
Opgehaald worden of vertrekken 12:15 

 
3HVB 
Aanwezig zeilschool de Lauwer 11:45 
Cursus windsurfen 12:00-14:00 
Opgehaald worden of vertrekken 14:15 

 
3T 
Aanwezig zeilschool de Lauwer 13:45 
Cursus windsurfen 14:00-16:00 
Opgehaald worden of vertrekken 16:15 

 
 

 
  



 
Introductieprogramma – leerjaar 4T 

Woensdagmiddag starten we om 12.30 met elkaar op in een Kring. We maken even kort 
kennis met elkaar, nemen het introductierooster door en nemen dit (belangrijke) schooljaar 
in vogelvlucht door. Na de opstartende Kring kiezen we met zijn allen een mooie locatie uit 
waar we afsluiten met een –traditionele- picknick. De middag eindigt om 16.05 uur. 
 
Donderdag verzamelen we om 10.30 voor de Campus voor een leuke, sportieve activiteit. 
We gaan met de hele klas suppen in ons eigen mooie Kollum. Onderweg hebben we leuke 
gesprekken en stoppen we even voor een hapje en drankje. Voor de liefhebbers is er 
uiteraard ook tijd voor een frisse duik. De dag eindigt rond 15.15 uur.   
 
Doe je zwemkleding alvast aan of neem deze mee. Neem ook een handdoek en droge 
kleding mee – je weet immers maar nooit. En laat je waardevolle spullen zoveel mogelijk 
thuis. 
 
Vrijdag gaan we gezellig een dagje naar Schiermonnikoog. Jullie worden om 9.15 verwacht 
bij de veerboot te Lauwersoog. We nemen de 9.30 boot naar het eiland. Het vervoer van en 
naar Lauwersoog is op eigen gelegenheid. Met de fiets is dit ongeveer een uurtje. Word je 
gebracht en/of weer opgehaald dan is dat natuurlijk ook mogelijk. 
Op Schiermonnikoog staan fietsen voor ons klaar, we verkennen het eiland, bezoeken een 
aantal bezienswaardigheden en gaan naar het strand. Hier zal ruimte zijn om een duik te 
nemen in zee. Ook gaan we een uurtje blokarten. We nemen om 16.30 de boot terug naar 
Lauwersoog waar we rond 17.15 uur weer aankomen. 
 
Maandag pakken we de reguliere lessen weer wat op. Wij gaan vanaf 9.20 bezig met 
leerjaar-specifieke onderwerpen. Zo gaan we ook aan slag met jouw talenten en LOB. Na dit 
jaar vlieg jij als het goed is uit naar een vervolgopleiding, maar welke? En wat is jouw 
toekomstige werkveld/beroep?  Wat kun je, wat wil je, wat past bij jou? We bespreken hoe 
we hier gedurende dit jaar aandacht aan besteden en wat we hierin voor elkaar kunnen 
betekenen. De dag eindigt om 14.10 uur. 
 
Dinsdag sluiten we de introductieweek af met een uitdagende activiteit. We gaan waterskiën 
bij het Grunopark in Groningen. Daarbij verdelen we ons in 2 groepen, de groep die rust 
heeft kan zwemmen, chillen of andere activiteiten doen bij het strandje dat een paar meter 
verderop ligt. Na anderhalf uur wordt er gewisseld. Wij zorgen voor het vervoer van en naar 
Groningen – we gaan gezellig met de bus.  
 
Doe alvast je zwemkleding aan of neem dit mee. Als je graag een wetsuit wilt dragen dan 
kun je er zelf eentje huren voor €8,-, dit is echter niet verplicht. Zorg ook voor een 
handdoek en droge kleding, zodat je weer droog en schoon in de bus stapt. Neem zelf ook 
je eten en drinken mee. 
 
 



 
 
Aanwezig op de Campus voor vertrek 09:45  
Eerste ronde: (helft waterskiën, andere helft 
kan zwemmen en chillen op het strandje) 

11:00 tot 12:30 

Tweede ronde: (helft waterskiën, andere 
helft kan zwemmen en chillen op het 
strandje) 

12:30 tot 14:00 

Aankomst Kollum 15:30 
 
 

  



 
Introductieprogramma – leerjaar 4HV 

Woensdagmiddag verwachten we jullie om 12.30 op school voor de opstartkring. Na de 
opstartkring gaan we gezellig picknicken om bij te praten over de vakantie en eventueel 
kennis te maken met nieuwe klasgenoten en/of je nieuwe coach. Voor deze picknick is het 
wel van belang dat je iets lekkers en gezonds meeneemt. Het zou nog leuker zijn als je iets 
lekkers maakt/bakt om mee te nemen, sharing is caring! 

Donderdagochtend gaan we met de trein naar Groningen vanuit Buitenpost. We verzamelen 
op het station van Buitenpost om 9.15. In Groningen gaan we meedoen aan een “Citygame”. 
Als de Citygames afgelopen zijn heb je even vrije tijd. Zie schema hieronder:  

Tijdstip Wat te doen? 
09:15 Verzamelen station Buitenpost  
09:33 Trein richting Groningen  
10:30 – 12:30 Citygames  
12:30 – 14:25 Vrije tijd  
14:25 Verzamelen op station Groningen  
14:39 Trein richting Buitenpost  
14:56 Aankomst op station Buitenpost   

 

Vrijdag beginnen we het eerste uur met LOB waarna we in groepjes gaan strijden om punten 
tijdens Crazy88-opdrachten. 

Maandag gaan we wadlopen. Tijdens het wadlopen draag je oude schoenen met veters (dus 
geen laarzen). Het beste zijn hoge sneakers die je goed vast kunt knopen. Wandelschoenen 
zijn niet handig omdat deze heel zwaar worden. Check Info | Wadloopcentrum Fryslân 
(wadlopen.net) voor extra informatie. We verzamelen om 9.15 bij café de Kalkman, 
Dykstrjitte 2 in Wierum. Vergeet niet om eten en drinken mee te nemen voor de hele dag. 
 
Dinsdag sluiten we de introductieweek af met een uitdagende activiteit. We gaan waterskiën 
bij het Grunopark in Groningen. Daarbij verdelen we ons in 2 groepen, de groep die rust 
heeft kan zwemmen, chillen of andere activiteiten doen bij het strandje dat een paar meter 
verderop ligt. Na anderhalf uur wordt er gewisseld. Wij zorgen voor het vervoer van en naar 
Groningen – we gaan gezellig met de bus.  
 
Doe alvast je zwemkleding aan of neem dit mee. Als je graag een wetsuit wilt dragen dan 
kun je er zelf eentje huren voor €8,-, dit is echter niet verplicht. Zorg ook voor een 
handdoek en droge kleding, zodat je weer droog en schoon in de bus stapt. Neem zelf ook 
je eten en drinken mee. 
 
 
 
 

https://www.wadlopen.net/info
https://www.wadlopen.net/info


 
Aanwezig op de Campus voor vertrek 09:45  
Eerste ronde: (helft waterskiën, andere helft 
kan zwemmen en chillen op het strandje) 

11:00 tot 12:30 

Tweede ronde: (helft waterskiën, andere 
helft kan zwemmen en chillen op het 
strandje) 

12:30 tot 14:00 

Aankomst Kollum 15:30 
 

 

 

 

 



 
Introductieprogramma – leerjaar 5HV en 6V 

Woensdagmiddag starten we met een Kring. Vervolgens gaan we aan de slag met 
loopbaanoriëntatie (LOB).  Deze LOB-les is een voorbereiding op donderdag. Je hebt 
hiervoor een laptop nodig, neem deze dus mee naar school!  

Donderdag staat voor zowel klas 5 en 6 het studentenleven centraal. Je brengt een bezoek 
aan een studiestad naar keuze en gaat daar een aantal opdrachten uitvoeren die je meer 
informatie zullen geven met het oog op je toekomstige studiekeuze. 

Vrijdag gaan we met z’n allen (5hv en 6v) sportief op pad. Je wordt om 07:00 uur bij de 
parkeerplaats Wierumerwei (exacte locatie zie https://goo.gl/maps/dkG7LyjPGVfDxaBJ8) 
verwacht. We gaan een tochtje maken over het wad! De verwachting is dat we om 11:00 
weer terug zijn.  

Het advies is om hoge schoenen met veters te dragen tijdens het wadlopen en ook een 
schone outfit en een lunch mee te nemen. Jullie gaan vroeg op pad, het kan nog fris zijn. 
Zorg voor warme bovenkleding en neem droge kleding mee om je na afloop te kunnen 
omkleden. Meer informatie kun je vinden op https://www.wadlopen.net/info. 

Maandagochtend is er tijd om de studiekeuzeopdracht af te ronden. Vervolgens start 5 
HAVO en 6 VWO met het profielwerkstuk (let op: laptop/tablet mee!).  

Maandagmiddag gaan we lunchen in combinatie met het presenteren van de eerder 
gemaakte 'studiestad’-opdracht! We hebben hiervoor een prachtige ruimte gereserveerd bij 
Paviljoen Mem in Buitenpost. Hier gaan we fietsend naar toe. 

Dinsdag willen we de introductieweek op een gezellige en bovenal sportieve wijze afsluiten. 
Dit doen we bij Binn’npret Groningen. We gaan hier een competitie spelen in circuitvorm. 
Sporten die we gaan doen zijn beachvolleybal, kattabal, beachsoccer, archerytag en 
beachtennis. We reizen van en naar Groningen met een touringcar. 
 
Om goed beslagen ten ijs te komen en keihard voor de winst te kunnen gaan, zijn 
sportkleding en sportschoenen een must! Neem je ook iets te eten mee? 

Aanwezig op de Campus voor vertrek 09:15  
Start sportcircuit 10:30 tot 13:00 
Aankomst Kollum 14:15 

 

We gaan er een pracht van een introductieweek van maken met z’n allen!  

Met vriendelijke groet, 

Team !mpulse Kollum  

https://goo.gl/maps/dkG7LyjPGVfDxaBJ8
https://www.wadlopen.net/info
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