
 
Beste leerlingen en ouders/verzorgers, 
 
We kunnen er niet omheen. Hoe graag we misschien wel willen. Regelmatig ontvangen we 
telefoontjes en e-mailtjes van ouders/verzorgers die ons vertellen dat er een besmetting met 
corona in het gezin is geconstateerd. Hoe vervelend! Een coronabesmetting betekent dat je 
ziek bent of wordt, tenminste 5 dagen thuis moet blijven en daardoor niet naar school kunt. 
 
Het lijkt er dus op dat corona ook weer greep krijgt op het verzuim en dus op de inrichting 
en uitvoering van ons onderwijs(proces). Dit vraagt om flexibiliteit van team, leerlingen en 
ouders/verzorgers. In deze fase van het schooljaar kiezen we er – volgens geldende 
richtlijnen - voor om geen hybride lessen aan te bieden. We verwijzen leerlingen die nog 
thuis moeten blijven maar niet meer ziek zijn naar het schoolwerk via Itslearning en bij 
vragen of onzekerheden contact op te nemen met de coach en/of betreffende vakdocent(en).  
 
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 met corona en 
afwezigheid van leerlingen. 

  
Daarnaast willen we jullie weer vragen de basismaatregelen in acht te nemen: regelmatig 
handen wassen, geen handen schudden, hoesten en niezen in de elleboog en bij klachten 
testen en thuisblijven. Zelftesten zijn gratis bij de balie van de Campus Kollum af te halen.  
 
Op de volgende pagina vinden jullie de meest actuele beslisboom – thuisblijven of niet? 
 
 
 
 



 
 



 

 
 
Personele zaken 
 
Ziekte en afwezigheid Mirjam 
Helaas moeten Mirjam, onze nieuwe collega en docent Engels, al in derde week van het 
schooljaar door (langdurige) ziekte missen. We wensen haar alle sterkte. We zijn naarstig op 
zoek naar een vervangende docent en doen ons uiterste best zo snel mogelijk de lessen Engels 
weer aan te kunnen bieden aan leerjaar 1 en 2.  
 
De afwezigheid van Mirjam samen met de invulling van de vacature Spaans met ingang van 26 
september en de korte afwezigheid en/ of ziekte van andere teamleden maakt dat het rooster 
van (vooral) onze leerlingen van leerjaar 1 en 2 de afgelopen twee weken op sommige 
momenten is gecomprimeerd. Dat is niet hoe we dat graag willen. Het is wel hoe het is en 
waarmee we moeten dealen. We rekenen hierbij op jullie begrip. 
 
Tijdelijke afwezigheid Hester  
Hoi iedereen! Mijn naam is Hester en ik ben docent Nederlands van heel veel leerlingen in de 
onderbouw. Voor de zomervakantie bezocht ik samen met een aantal leerlingen tijdens een 
van onze mooie Talentdagen een trampolinepark. Ik moest dit park natuurlijk ook echt even 
ervaren! Helaas knapte tijdens het springen mijn voorste kruisband, wat maakte dat ik 
geopereerd moest worden.  
 
Maandag 26 september kreeg ik een nieuwe kruisband en dit betekent dat ik tot aan de 
herfstvakantie niet voor de klas kan ‘staan’. Na de herfstvakantie hoop ik mijn lessen weer te 
hervatten. Ik heb met de klassen duidelijke afspraken gemaakt over de opvang en over het 
eventueel doorwerken aan schoolopdrachten voor mijn vak (thuis en tijdens KWT). Een deel 
van mijn lessen wordt vervangen door mijn collega Tim. 
 
Ik ben naast docent, natuurlijk ook coach van klas 2C. Jelle en Sofia zullen de Kring overnemen 
tijdens mijn afwezigheid. Mijn coachleerlingen zijn op de hoogte en mogen me altijd mailen. 
Ik doe wat ik kan, maar neem ook echt mijn rust de komende weken.   
 
Zijn jullie allemaal even op de hoogte!  
Groet van Hester 



 
Coaching 3T 
We vroegen onze college Tim om samen met Wiemer de Kring en de coaching van leerjaar 3T 
op te pakken. Tim en Wiemer begeleiden met ingang van deze week ieder de helft van de 
groep als persoonlijk coach en zullen samen de Kring leiden. 
 

 
 
Fitness 
Vroeg uit? Laat in? Ruimte tussen jouw lessen in? Gezonde-, sportieve voornemens of 
doelen? Wisten jullie dat !mpulse Kollum een fitnessabonnement heeft bij de plaatselijke 
sportschool Balanza aan de Voorstraat? En dat betekent dat er ieder lesuur 5 leerlingen 
tegelijkertijd en kosteloos kunnen sporten bij Balanza onder leiding van deskundig 
personeel dat je op maat kan begeleiden. Een fijne samenwerking die inmiddels al één 
schooljaar succesvol verloopt.  
 
Hoe regel je jouw sportuurtje? Laat je sportdocent (Renze of Jorrit) weten wanneer je graag 
wilt gaan sporten, zij reserveren voor jou een plekje bij de sportschool en leggen uit hoe 
e.e.a. in zijn werk gaat.  
 
Blijf gezond, blijf in beweging! Hoe mooi is het om dit kosteloos te kunnen doen tijdens je 
schooldagen?! Heb je vragen? Dan kun je bij Jorrit terecht (jdijk@pj.nl). 
 
Global leerjaar 4, 5 en 6 
Al sinds jaar en dag organiseert !mpulse Kollum – vanuit haar visie op onderwijs-  in leerjaar 
4 een jaarlijkse ‘buitenlandreis’. De bestemming varieert: zo bezochten we Londen, Berlijn, 
Barcelona en Lissabon. Hoe anders was dit de afgelopen 2 schooljaren, het coronavirus 
maakte dat we de Global reizen moesten afgelasten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Ondanks het feit dat de situatie rondom corona nog steeds onvoorspelbaar is, zetten we dit 
schooljaar 100 punten in op de organisatie van deze onvergetelijke reis. We zijn 
voornemens, met heel leerjaar 4 op Globalreis te gaan. Daarnaast willen wij de leerlingen in 
leerjaar 5 en 6, die Global vorig jaar door corona moesten missen, deze unieke ervaring niet 
onthouden. Dat betekent dat we dit schooljaar met 120 leerlingen van leerjaar 4, 5 en 6 van 
!K op reis zullen gaan. 
 
Een hele organisatie zoals jullie zullen begrijpen. Na goed overleg hebben we een geschikte 
datum geprikt voor alle leerjaren: tussen de toetsweken door en voor de examentrainingen 
aan. Global staat van maandag 20 tot en met donderdag 23 februari in de jaarplanning. Dit 
is de week voorafgaand aan de voorjaarsvakantie. 
 
De eerste offertes zijn aangevraagd. Zodra er meer bekend is over bestemmingen en het 
bijbehorende prijskaartje, organiseren we een informatiebijeenkomst waarvoor alle 
leerlingen en hun ouders/verzorgers worden uitgenodigd.  
 
Het programma van de reis zal voor een deel door de leerlingen zelf worden georganiseerd 
en samengesteld. Tijdens de reis worden natuurlijk de highlights van de stad bezocht en 
staan er verschillende interessante en uitdagende opdrachten op het program. In de praktijk 
blijkt dat het je zelfstandig kunnen redden in een grote buitenlandse stad op zich al een 
unieke leerervaring is - en bovendien een ervaring die niemand ooit nog zal vergeten.  
To be continued! 
 
Excursie Den Haag 
Op 13 oktober is er voor de leerlingen van 3T en 4HV, volgens traditie, een excursie gepland 
naar het machtscentrum van ons land: Den Haag. Deze trip wordt georganiseerd in het kader 
van burgerschap en het vak maatschappijleer. Er wordt onder andere een bezoek gebracht aan 
de nieuwe Tweede Kamer en de Ridderzaal en er zullen interactieve workshops gegeven 
worden over onze democratie.  
 

 
 
 



 
Ontruimingsoefening 
Whoop whoop! Het brandalarm schalde op 22 september door de Campus en de locatie 
Johannes Bogermanstraat - tijd om snel naar buiten te gaan. Gelukkig was het een oefening. 
We oefenen tenminste tweemaal per jaar een ontruiming, zodat iedereen weet wat hij of zij 
moet doen als er een keer echt iets aan de hand is. Wel zo veilig! 
 
Talentag vrijdag 14 oktober 
Vanuit onze visie op onderwijs vinden we het van belang dat we onze leerlingen de ruimte 
geven om hun persoonlijkheid en talenten te ontwikkelen, met vrijheid en 
verantwoordelijkheid om te leren gaan en over grenzen heen te durven en te kunnen kijken. 
Dat betekent ook dat we onze leerlingen ondersteunen en begeleiden in het proces rondom 
talentontwikkeling en loopbaanoriëntatie - wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik? - en uiteindelijk 
bij de keuze voor een profiel, vervolgopleiding en beroep. Talentontwikkeling is daarom 
verweven in ons curriculum en komt expliciet aan bod in Kring, Setting, Community, 
Profileringsweken en Talentdagen en -weken. 
 
Vrijdag 14 oktober staat de eerste Talentdag op het programma. Leerlingen, teamleden, 
ouders/verzorgers en externe professionals zorgen voor een tof programma met allerlei 
workshops. Voor elk talent wat wils. Ga je creatief aan de slag met de eggdrop challenge? Is 
een lied componeren meer jouw ding? Heb jij talent voor pizza’s bakken of nachos maken? Of 
ga jij liever straatvoetballen of kunstschaatsen? Voel jij meer voor een les spinning? Kies jij 
voor het vullen en promoten van het deelkastje? Of voor een workshop keramiek? Wil jij leren 
mondharmonica spelen? Stap jij je comfortzone uit in de workshop FCBD-dansen? Ben jij 
geïnteresseerd in de wereld van de eredivisie of het heelal? Laat jij je rondleiden in de wondere 
wereld van de wiskunde? Wil jij Halloweenkoekjes bakken? Trigger jij jouw wiskundeknobbel 
bij het oplossen van pittige sudoku’s of word jij de dartkampioen van !K?  
 



 
Het boekje boordevol informatie over al deze workshops verschijnt volgende week. Voor al die 
toffe workshops kun jij je vanaf maandag 10 oktober vanaf 08.30 uur inschrijven via 
Somtoday. Kies in ieder geval 2 workshops van 100 minuten van jouw keuze. Wil je aan meer 
workshops deelnemen? Doen! Na de herfstvakantie verwerk jij tijdens Kring al je 
‘Talentdagervaringen’ in je LOB-portfolio. Vergeet dus niet om foto’s te maken van de 
opbrengsten en van jouw ervaringen! 
 

 
 
Scholenmarkt 
Op 3 november wordt er voor de leerlingen van 4T een scholenmarkt georganiseerd op 
school. Tijdens deze scholenmarkt komen er decanen, docenten en studenten van 
verschillende MBO-scholen naar de Campus Kollum om voorlichting te geven over de meest 
uiteenlopende opleidingen. Een unieke kans om in aanraking te komen met allerlei 
opleidingen en beroepsrichtingen en je te oriënteren op je vervolgopleiding. Schrijf je snel in 
via de link in de e-mail die je hierover ontving.   
 
Jaarplanning 
In onze jaarplanning wordt een overzicht gegeven van de belangrijke en speciale activiteiten.  
Deze jaarplanning wordt aan het begin van het schooljaar opgesteld en wijzigt gedurende het 
schooljaar. De meest actuele data, activiteiten en wijzigingen worden via deze update 
gecommuniceerd – zie volgende bladzijden. 
 
Rest ons jullie een fijn weekend toe te wensen. 
 
Met vriendelijke groet 
 
namens het team van !mpulse Kollum, 
 
Bea Kroeze  
 



 

 



 

 



 

  



 

 



 

  



 

  



 

  



 

 



 

  



 

 


