
 
Beste leerlingen en ouders/verzorgers, 
 
In de tweewekelijkse update delen we wat er buiten de lessen op of rond !mpulse Kollum speelt 
in woord en beeld. Lezen en kijken jullie met ons mee? 

 

Communityweek 
De week voor de kerstvakantie staat in het teken van Community-leren. Tijdens de 
Communityweek zetten we ons vanuit onze visie en in het kader van burgerschapsvorming en 
talentontwikkeling in voor de samenleving en willen we van betekenis zijn voor mensen in 
onze omgeving.  
 
Ook kun je ervoor kiezen om stage te lopen bij een bedrijf of instelling naar keuze, worden er 
reanimatielessen aangeboden aan leerjaar 4, 5 en 6 en is er tijd en ruimte om te werken aan 
het PWS en voor het afronden van je schoolwerk tijdens KWTXXL. Voor leerjaar 3 staat maandag 
in het teken van LOB-activiteiten. We sluiten de Communityweek op donderdagavond af met 
een spetterend kerstgala. 
 
Met elkaar, voor elkaar en voor anderen. Een kans om actief van betekenis te zijn, andere 
mensen te ontmoeten, waarde toe te voegen aan de maatschappij en ondertussen je talenten 
te ontdekken en te benutten. Hieronder vind je alle informatie die je nodig hebt voor het laten 
slagen van jouw Communityweek. 
 
Inschrijven 
Je stelt je eigen rooster van de Communityweek samen door je in te schrijven voor de 
verschillende Community-activiteiten. Inschrijven doe je tussen maandag 12 december om 
16.05 uur en woensdagmiddag 12.00 uur. Je schrijft je minimaal voor 16 lesuren in. Wil je 
meer doen tijdens de Communityweek? Dat kan; natuurlijk mag jij je voor meer uren 



 
inschrijven! Het boekje met daarin alle Community-activiteiten valt (voor) maandagochtend 
19 december in jullie postvak. 
 
Community-opdrachten 
In samenwerking met maatschappelijke partners in de regio, zoals bijvoorbeeld Timpaan 
Welzijn, Coalitie Kom Erbij, MDT, De ISK, Theater de Colle, de Bibliotheek, Noorderbreedte, 
Timpelsteed en de Voedselbank Kollum zijn er levensechte betekenisvolle en maatschappelijke 
Community-opdrachten rondom actuele thema’s, zoals eenzaamheid en armoedebestrijding 
samengesteld. Denk bijvoorbeeld aan kerstattenties en presentjes maken die worden 
meegegeven met voedselpakketten van de Voedselbank, het organiseren van een bingo voor 
de bewoners van Meckema, het organiseren van een burenmiddag met en voor buren van de 
Campus en het maken en bezorgen van kerstkaarten en kleine attenties bij ouderen in de 
omgeving. Ook kun je bekendheid geven aan de ‘doarpsomtinkers’ en op pad met de kaart 
‘kan ik iets voor u doen?’ waarmee je contact leggen met ouderen legt en hen op een 
laagdrempelige manier aanbiedt iets voor of met hen te doen en wordt er kleding ingezameld 
voor de kledingmarkt van de ISK. Daarnaast wordt er door middel van allerlei sportieve en 
creatieve acties geld ingezameld voor het project ‘schoolspullenpas’ van Stichting 
Armoedefonds.  

 
Stagelopen – alle leerjaren en verplicht voor leerjaar 3 
Je mag ervoor kiezen om een dag stage te lopen bij een bedrijf of instelling van jouw keuze. 
Jouw ervaringen verwerk je in je digitale LOB-portfolio.  
 
Deze stage is jouw gratis ticket om rond te kijken met een professional, bedrijf of instelling. 
En dat op een actieve manier.  
 
Zo’n stage kan echt heel nuttig zijn. Zeker als je op zoek gaat naar stageplekken waar jij 
enthousiast van wordt. Een stage levert jou een vet interessante dag op en je krijgt een beeld 
van de verschillende banen en de studiemogelijkheden. Ga dus goed voorbereid op pad, stel 
alle vragen die je wilt stellen en pluis de organisatie en of het beroep uit! 
Waar je op stage gaat bepaal je zelf – in overleg met thuis - en je regelt ook zelf de 
stageplek. Je levert een stageformulier in bij je coach als je op stage wilt gaan. Zo weet je 
coach precies wat voor stage jij gaat doen.  



 
Leerjaar 3 LOB (loopbaanoriëntatie) en stage 
De Communityweek staat voor leerjaar 3 ook in het teken van loopbaanoriëntatie en 
profielkeuze. In het rooster van leerjaar 3T en 3HV zijn op maandag een aantal LOB-
workshops opgenomen waarin je door medewerkers van ‘Het motivatiekompas’ volop wordt 
meegenomen in het proces rondom de naderende profielkeuze. De vragen: Wie ben ik? Wat 
kan ik? Wat vind ik leuk? Wat zijn mijn drijfveren? Wat wil ik? Wat en hoe kies ik? Staan hierin 
centraal.  
 
Op deze manier kun je in het voorjaar heel bewust en weloverwogen je profiel en je 
keuzevakken kiezen.  
 
Daarnaast kies je voor 1, 2 of 3 dagen stage bij een bedrijf, professional of instelling van 
jouw keuze. Jouw ervaringen verwerk je in je digitale LOB-portfolio.  
 

 
 
KWTXXL – alle leerjaren 
Wil je met een opgeruimd hoofd de kerstvakantie in? Ga jij nog even fijn die grote praktische 
opdracht afronden? Je portfolio tiptop bijwerken? Alvast je planning maken met oog op de 
toetsweek? Vragen stellen aan je docent over de (toets)stof die je moeilijk vindt? Dan is 
KWTXXL voor jou een goede keuze. 
 
Verplichte KWTXXL – alle leerjaren 
Heb jij nog niet al jouw praktische opdrachten ingeleverd? Heb je hiaten of sterretjes in je 
dossier? Dan word je door jouw coach ingeschreven voor 1 of meerdere – afhankelijk van de 
hoeveelheid hiaten - blokken verplichte KWTXXL. Tijdens KWTXXL krijg je onder begeleiding 
van verschillende teamleden de mogelijkheid om je (examen)dossier bij te werken door alle 
praktische opdrachten waarvan de deadline al is verstreken af te ronden en in te leveren.  
 
 



 
Reanimatie-onderwijs leerjaar 4, 5 en 6 
Tijdens de Communityweek wordt op vrijwel elk moment een herhalingscursus reanimatie 
aangeboden. Alle leerlingen van leerjaar 4, 5 en 6 schrijven zich in voor een herhalingsles (1 
blokuur) op een moment naar keuze. Een brief met inhoudelijke informatie is via een link bij 
de e-mail van deze update opgenomen. We willen leerlingen en ouders/verzorgers van 
leerjaar 4, 5 en 6 vragen deze aandachtig te lezen voorafgaand aan de Communityweek. 

De korte samenvatting 
In de Kring wordt volop aandacht besteed aan de invulling van de Communityweek. En 
hieronder lekker overzichtelijk de opzet van de Communityweek in een handig schemaatje.  

 

We gaan er een prachtige laatste week van het kalenderjaar van maken op !mpulse Kollum!  
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BSM leerlingen organiseren sportdagen voor medeleerlingen 
Bewegen, Sport en Maatschappij is een keuze-examenvak voor havo en vwo leerlingen. 
Bij het vak BSM ligt de nadruk niet alleen op lichamelijke en sportieve kwaliteiten, maar ook 
op tactisch inzicht, sociale en organisatorische aspecten. Tijdens de lessen wordt ook flink 
wat theorie behandeld.  
 

 
 
Daarnaast wordt er in leerjaar 4HV in groepjes een sportdag georganiseerd voor leerlingen 
uit een ander leerleerjaar. De leerlingen beschikken over een opdrachtgever en een budget, 
vervolgens ontwerpen ze de hele sportdag en leggen het proces vast in een draaiboek. Aan 
alles wordt gedacht, van de veiligheid van de organisatie tot aan het regelen van een EHBO’er 
en van de sportieve activiteiten tot aan de catering! Op de dag zelf begeleiden de leerlingen 
de sportdag. 
 



 
Afgelopen donderdag organiseerde een vijftal leerlingen een erg succesvolle sportdag voor 
leerjaar 2. BSM-docent Jorrit Dijk kijkt trots terug op deze dag. ‘’Vanaf minuut 1 tot aan het 
einde heb ik genoten. Wat kunnen onze leerlingen veel, het is mooi om te zien wat vrijheid 
en vertrouwen samen met de creativiteit van onze leerlingen doen. Zij kunnen deze 
verantwoordelijkheid goed aan, je ziet ze soms helemaal opbloeien.’’ 
 
Dit is een mooie opstap naar meer. Het komende schooljaar volgen er nog drie sportdagen 
en zal het BSM-programma verder worden ontwikkeld. Hierbij zoeken we ook de 
samenwerking met sportbedrijven en –verenigingen uit de buurt. In leerjaar 5 gaan de 
leerlingen op stage en daarnaast organiseren ze weer een sportdag, maar ditmaal voor een 
externe opdrachtgever, dit kan bijvoorbeeld voor een basisschool of sportvereniging zijn.  
 
Paarse vrijdag 

Tijdens maatschappijleer stelling nemen en discussiëren 
over pittige stellingen die gaan over Paarse vrijdag, in de 
Kring het gesprek met je klasgenoten aangaan over LHBTI, 
jezelf uit solidariteit – om te laten zien dat iedereen 
zichzelf mag zijn in de Campus Kollum -  in de grote 
pauze uitdossen met kleurrijke, paarse kleding, nagellak, 
schmink - en dan op de foto die je daarna plaatst op je 
socials. #paarsevrijdag 
 
Vandaag besteden we in de Campus Kollum uitgebreid 
aandacht aan Paarse Vrijdag, een dag waarop de hele 

school de steun voor sekse, gender en seksuele diversiteit laat zien door paars te dragen. 
Ook nodigden we Rowan Veltman uit tijdens om tijdens het 3de lesuur voor leerjaar 1 en 2 
een optreden te verzorgen in de theaterzaal en met onze leerlingen over dit onderwerp in 
gesprek te gaan. 
 
Draag jij ook paars op vrijdag 9 december?! 
 
Personele zaken 
De vacature Nederlands en mede-coach van leerjaar 3T (0,32fte) – die is ontstaan door het 
vertrek van onze collega Tim per 13 november – staat nog steeds open. Ben of ken je iemand 
in je netwerk die deze vacature kan invullen? Laat het ons weten!  
 
Onze administratief medewerkster, Johanna, is helaas ziek, waarschijnlijk voor een wat langere 
periode. Het team !K pakt op wat kan. Wel zijn er wat administratieve zaken blijven liggen de 
afgelopen week. De vervangingsvacature is inmiddels uitgezet. Ben of ken je iemand in je 
netwerk die deze vacature kan invullen? Laat het ons weten!  
 
Emmanuelle, onze docent KCKV-drama is ongelukkig ten val gekomen. De kwetsuur is 
ernstiger dan in eerste instantie gehoopt. Emmanuelle mag voorlopig niet (volledig) voor de 
klas staan.  



 
 
En hoe fijn vinden we het wanneer jullie onze vacatures willen delen, bijvoorbeeld via LinkedIn. 
Alvast dank! 
 
Sinterklaasviering in de Kringen 
5 december is de dag 
Dat Sinterklaas de mooiste surprises, tofste gedichten en leukste cadeautjes op !K uitdelen 
mag! 
In iedere Kring een feest, wat een festijn! 
Die gezellige sfeer, hoe fijn 
En kijk eens wát een creativiteit en wát een vlijt! 
Wat pakte hij flink uit die Sint 
Ook dit jaar was hij de leerlingen en het team van !K weer meer dan goed gezind! 
 
 
 
 
 
 
Kerstgala – save the date! 
Op donderdagavond 22 december 
organiseren we – geheel in stijl en als 
afsluiting van de Communityweek -  een 
heus kerstgala voor alle leerlingen van de 
Campus Kollum in de Paradiso Bar te 
Kollum. Het feest start. Om 20.00 uur en 
om 23.30 uur doen we het licht uit. 
 
De kaartverkoop start op 5 december en 
vindt deze en volgende week plaats op de 
Campus Kollum in de grote pauze. Kaartjes 
kosten €7,50 per stuk, inclusief 2 
consumptiemunten (ter waarde van € 5,20) 
en een plekje voor je jas en je tas in de 
garderobe. Graag contant en gepast 
meenemen. 
 
Hup met de mooie jurk en het strakke pak! 
De dresscode is cocktail & black tie. We zijn 
benieuwd wie de ‘king & queen’ van het 
gala worden!  
We gaan er in ieder geval een fantastisch feest van maken met z’n allen! 
Global leerjaar 4, 5 en 6 



 
De afgelopen tijd hebben we ons volop beziggehouden met het opstarten van ‘Global’, de 
meerdaagse (buitenland)reis van !mpulse Kollum. 
 
Vanuit onze visie op onderwijs vinden we het van belang dat we onze leerlingen contextrijk 
onderwijs aanbieden en hen – ook letterlijk - over grenzen heen leren en laten kijken.   
 
Na 2 schooljaren waarin een buitenlandreis niet mogelijk was door de toen geldende 
coronamaatregelen, zien we dit schooljaar weer kans om een buitenlandreis aan te bieden en 
wel aan alle leerlingen van leerjaar 4, 5 en 6. Dit was geen makkelijke klus, een betaalbare 
reis voor 120 leerlingen organiseren in tijden van inflatie en een overspannen 
(schoolreis)markt. Maar hey, het is geluk! 
 
Global staat gepland van maandag 20 tot en met donderdag 23 februari. We gaan met de 
leerlingen van leerjaar 4, 5 en 6 per touringcar naar Praag, de prachtige hoofdstad van 
Tsjechië waar we een mooi en gevarieerd programma aanbieden.  
 
We spreken leerlingen en ouders/verzorgers van leerjaar 4, 5 en 6 aanstaande dinsdagavond 
graag online tijdens een informatiebijeenkomst. Gister ontvingen jullie hiervoor een 
uitnodiging via de e-mail.  
 
Leerjaar 3T en 4T naar Oldenburg 
De kerstmarkten in Duitsland zijn wereldwijd bekend. We gaan op vrijdag 9 december 2022 
samen met de leerlingen van 3T en 4T van !K en het LCK een Duitse kerstmarkt bezoeken. 
We kiezen voor de kerstmarkt in Oldenburg, in het hart van het historische  centrum. Een 
prachtige Duitse kerstmarkt met veel sfeer. Leerlingen gaan voor het vak Duits een aantal 
opdrachten uitvoeren en hierbij het centrum en de kerstmarkt verkennen. Een prachtige 
ervaring om mee te maken, lijkt ons! 
 
Bericht van theater de Colle  
Lezing Rusland - Oekraïne, een koloniale oorlog? Hans van Koningsbrugge 
Op woensdag 14 december om 19.30 uur zal prof. dr. Hans van Koningsbrugge een lezing 
geven over de situatie in Rusland en de oorlog in Oekraïne in het theater van de Colle.   
 
Hans van Koningsbrugge is hoogleraar aan de universiteit van Groningen met als vakgebied 
Geschiedenis en Politiek van Rusland. Daarnaast is hij directeur van het Nederland-Rusland 
centrum. Iedere week op zaterdag verschijnt er van hem een artikel over de oorlog in de 
Oekraïne in de Leeuwarder Courant. 
 
De avond begint met genoemde presentatie van de heer van Koningsbrugge van ongeveer 
45 minuten. Na een korte pauze bestaat het tweede deel van de avond uit een interview en 
discussie zoals we het kennen van het tv-programma Collegetour. Interviewer is deze keer 
Auke Zeldenrust. Hij zal starten met een aantal vragen aan Hans van Koningsbrugge waarna 
de zaal ook gelegenheid krijgt hem vragen te stellen 
. 



 
Gelet op het feit dat het een zeer actueel onderwerp is verwachten we een groot aantal 
bezoekers. Opgeven kan bij een lokale bibliotheek in Noardeast-Fryslân  of via een e-mail 
naar voorstelllingen@decolle.nl  
De toegang is gratis. De organisatie is in handen van de programmaraad van theater de 
Colle en de bibliotheek van Kollum. 

 
We kijken uit naar een bijzonder interessante avond! 
 
Jaarplanning 
In de update delen we onze jaarplanning met jullie. Wijzigingen ten opzichte van de 
oorspronkelijke planning zijn daarin in rood weergegeven. 
  
Groet van Bea Kroeze - namens het team van !mpulse Kollum 
 
 



 

   



 

 



 

  



 

  



 

  



 

 



 

  



 

 


