
 
Beste update-abonnees, 
 
De kerstvakantie staat voor de deur. Het is niet te geloven hoe hard de tijd aan ons voorbij 
raast. Gelukkig besteden we die tijd op !mpulse Kollum naar ons beste kunnen en doen we 
daarin hele mooie dingen. De afgelopen Communityweek is daar een sprekend voorbeeld van. 
 
We vragen jullie voor de laatste keer dit kalenderjaar met ons mee te lezen over en te kijken 
naar alles wat er op !K – buiten de reguliere lessen om – speelt. 
 
Community – met elkaar, voor elkaar en voor andereen 
We kijken terug op een pracht ven een Communityweek. Tijdens deze Communityweek 
zetten we ons met de hele school, vanuit onze visie en in het kader van burgerschaps-
vorming en talentontwikkeling, in voor de samenleving. Met elkaar, voor elkaar en voor 
anderen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
We gingen aan de slag met levensechte, betekenisvolle en maatschappelijke opdrachten 
rondom actuele thema’s, waaronder eenzaamheid en armoedebestrijding – vaak in 
samenwerking met sociale partners uit de regio.   
 
Op deze manier krijgen onze leerlingen de kans om actief van betekenis te zijn op het 
gebied van actuele maatschappelijke thema’s. Daarnaast ontmoeten ze andere mensen, 
ontstaat er meer begrip en kunnen ze daadwerkelijk waarde toevoegen aan de maatschappij 
dicht bij huis. Ondertussen ontdekken en benutten ze hiermee ook volop hun talenten, wat 
maakt dat het een betekenisvolle onderwijsweek is voor iedereen binnen !mpulse Kollum. 
 
Leerlingen in actie  
Voedselbank 
In samenwerking met de Voedselbank Kollum maakten de leerlingen prachtige 
kerstattenties, duurzame cadeautjes een verzorgingspakketjes, die meegegeven worden bij 
de voedselpakketten in de december- en januarimaanden. Een andere groep leerlingen 
verzamelt DE-waardepunten waarmee de voedselbank pakken koffie kan kopen voor in de 
voedselpakketten. Ook werd er op school een kerstlunch voorbereid en geserveerd aan 
Kollumers die gebruik maken van de diensten van de Voedselbank Kollum. 
 
Deel-/buurtkast 
Een groep leerlingen hield zich bezig met de realisatie van een deelkastje of buurtkastje in 
de Campus Kollum. Enerzijds om verspilling tegen te gaan (iedereen mag voedsel of andere 
producten in het kastje leggen), maar ook om mensen die het financieel moeilijk hebben op 
deze manier helpen. Iedereen die er behoefte aan heeft, mag spullen uit het kastje pakken.  
Het deelkastje is prachtig geworden en wordt na de kerstvakantie officieel geopend. Dikke 
dank aan eenieder die een bijdrage heeft geleverd – ook aan de bevoorrading! 



 
Aandacht voor ouderen in de omgeving 
Leerlingen organiseerden een spelletjesmiddag voor bewoners van Meckema State en 
maakten en bezorgden kerstkaarten en kleine, zelfgemaakte, kerstattenties bij ouderen in 
de omgeving. Leerlingen gaven in Kollum bekendheid aan de ‘dwarpsomtinkers’ (Timpaan 
Welzijn) en gaan op pad met de kaart ‘kan ik iets voor u doen?’, namens de ‘Coalitie Kom 
Erbij’. Hiermee legden ze contact met ouderen en boden hen op een laagdrempelige manier 
aan iets voor of met hen te doen. En dat leverende onder andere flink wat potjes sjoelen, 
aardig wat kopjes koffie, veel gezelligheid en de meest mooie ‘verhalen over vroeger’ op.   
 
Samenwerking met partners 
In samenwerking met theater de Colle werd er door groepjes leerlingen meegedacht over het 
programma-aanbod voor de jeugd. Ook werd er een kledinginzamelactie georganiseerd voor 
de kledingmarkt van de internationale schakelklas van OSG Piter Jelles in Leeuwarden. In 
samenwerking met de bibliotheek van Kollum werd er voorgelezen bij de basisscholen in 
Kollum. Daarnaast werkten onze leerlingen mee in het Digi-Taalhuis van de bibliotheek.  Het 
Digi-Taalhuis is een laagdrempelige sociale ontmoetings- en werkplek met cursussen voor 
zelfstudie, computerprogramma’s en boeken in eenvoudig Nederlands. Mensen met een 
achterstand op het gebied van lezen en schrijven, taal-, reken- en digitale vaardigheden 
kunnen hun vaardigheden hier beter onder de knie krijgen. Onze leerlingen maakten o.a. 
toffe instructiefilmpjes. Nieuwsgierig? Check ze de website van de bieb. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Inzameling ‘schoolspullenpas’ Armoedefonds 
Daarnaast werd er door middel van sportieve, ludieke en creatieve acties, zoals een 
sponsorloop, gesponsord spinnen, het verkopen van zelfgemaakte spullen, het inzamelen 
van lege flessen en het organiseren van een loterij geld ingezameld voor het project 
‘schoolspullenpas’ van Stichting Armoedefonds. De teller staat inmiddels op een dikke 1.100 
euro. Dikke dank daarvoor! Donaties zijn nog steeds van harte welkom! De link naar de 
donatiepagina vinden jullie in de e-mail bij deze update.  



 
Reanimatieonderwijs in samenwerking met de Hartstichting 
!mpulse Kollum geeft passend bij de visie op onderwijs sinds 2015 structureel reanimatie-
onderwijs aan alle leerlingen. We hebben hiertoe een samenwerkingsovereenkomst gesloten 
met de Hartstichting.  
 
De leerlingen leren via ‘de 6-Minutenles’, het lesprogramma van de Hartstichting, hoe ze 
borstcompressies kunnen toepassen, mond-op-mond-beademing kunnen geven en een AED 
kunnen gebruiken. Ook worden de stabiele zijligging en de heimlichgreep aangeleerd.  
De reanimatielessen worden gegeven door eigen teamleden – die opgeleid zijn tot 
reanimatie-instructeur. Alle leerlingen ontvangen na afloop van de cursus een Europees 
erkend Rode Kruis Reanimatiecertificaat.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kerstgala 
We sluiten de Communityweek en het kalenderjaar 2022 af met een spetterend kerstgala in 
de Paradio in Kollum. Dit kerstgala is georganiseerd voor en door onze leerlingen (van de 
Community-groep Kerstgala - wat een toppers). Over het Kerstgala in de volgende update 
meer. 
  



 
Maatschappijleer 
Moet er een Europees netwerk van hogesnelheidstreinen komen? Daarover nam het Europees 
Parlement, die vorige week bestond uit leerlingen van 4HV, een besluit. Na flink wat discussie 
en aanpassingen aan het oorspronkelijke voorstel, is het gelukt om een goed, weloverwogen 
en vanuit de samenwerking een besluit te nemen! 

 
Personele zaken 
De vacature Nederlands die is ontstaan door het vertrek van onze collega Tim - per 13 
november 2022 - staat nog steeds open. Wel hebben we alle onderdelen van de vacature 
intern weten in te vullen. Hester en Martha, beide docent Nederlands op !mpulse Kollum, zijn 
bereid tijdelijk extra te werken om zo de lessen Nederlands te kunnen verzorgen aan de 
leerlingen van 2A, 3T en 4T. Onze collega Elise is bereid de coaching van leerjaar 3T op zich 
te nemen. We zijn onze collega’s zeer dankboor voor deze geste! 



 
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 weken. De vervangingsvacature is inmiddels uitgezet. Ken je iemand in 
je netwerk die deze vacature kan invullen? Laat het ons weten!  
 
Bericht van Fleur 
Afgelopen week heb ik – na lang wikken en wegen – het besluit genomen om te stoppen bij 
!mpulse Kollum. Na 5.5 jaar is het tijd voor een nieuwe uitdaging. Sinds dit schooljaar ben ik 
– naast mijn werkzaamheden bij !mpulse Kollum – nog 3 dagen werkzaam bij het 
Samenwerkingsverband Fryslân–Noard. Hier zal ik mij dan straks ook volledig op gaan 
focussen. Ik ga jullie missen!   
 
Ook het vertrek van Fleur levert een vacature op.  
En hoe fijn vinden we het wanneer jullie onze vacatures willen delen, bijvoorbeeld via 
LinkedIn. Alvast dank! 
 
Toetsweek leerjaar 3T, 4, 5 en 6 
Vanaf maandag 16 tot en met dinsdag 24 januari is het toetsweek voor leerjaar 3T, 4, 5 & 6. 
Het toetsrooster is inzichtelijk via SOMtoday. We starten, net als in de vorige toetsperiode, 
direct aansluitend aan de toetsweek met de inhaalmomenten, mocht je afwezig gemeld zijn 
tijdens een toets. 
 
In de e-mail bij deze update vind je een link met praktische informatie over de toetsweek. 
We wensen jullie alvast alle succes van de wereld tijdens (de voorbereidingen op) de 
toetsweek! Toi, toi, toi. 
 
  



 
Theatervoorstelling voor leerjaar 1 en 2 – I AM HOPE 
10 Januari komt Ten Producties, een professioneel 
theatergezelschap uit Zwolle, op bezoek op Impulse 
Kollum. Ze spelen de voorstelling ‘I AM HOPE, een 
voorstelling over het vinden van Hollands next top 
motivator en het nieuwe gezicht van hoop.  Het gezicht 
van een nieuwe tijd. Iemand die de wereld gaat 
veranderen. Iemand die beroemd wil worden voor de 
Goede Zaak 
 
I AM HOPE gaat over verantwoordelijkheden, onze 
verantwoordelijkheden. Hoe gaan we om met 
klimaatcrisis en hoe kunnen we samen, als generatie, 
ons inzetten om de planeet behouden? Alleen ben je 
slechts een regendruppel. Samen kunnen we een 
krachtige storm zijn! 

 
De voorstelling zal voor alle leerlingen van leerjaar 1 en 2 worden gespeeld.  Na afloop van de 
voorstelling zijn de leerlingen uitgenodigd voor een nagesprek met de acteurs en de 
regisseur.  
 
Onze leerlingen van leerjaar 1 en 2 zijn momenteel bij de theaterlessen aan het onderzoeken 
hoe een voorstelling met een maatschappelijke boodschap gemaakt wordt en gaan zelf 
gedurende dit schooljaar een eigen theatervoorstelling maken.  Met het oog op het maken van 
die eigen voorstelling is Ten producties uitgenodigd om te laten zien hoe een eindproduct met 
een maatschappelijk thema eruit kan zien.  We rekenen op een zeer inspirerende ochtend! 
 
Nieuwsgierig? In de e-mail bij deze update vind je een link naar de trailer van de voorstelling.  
  
Scholenchallenge T&T levert ‘hele mooie dingen op’ 
De scholenchallenge rond het thema ‘wonen’ voor leerlingen uit het VO uit de regio is een 
doorslaand succes geworden. Bij de eindpresentatie van de werkstukken – met veel aandacht 
voor duurzaamheid – was alom lof te beluisteren.  
 
Een honderdtal leerlingen van het Dockinga College Dokkum, Dalton Dokkum, het Lauwers 
College Kollum, Buitenpost en Grijpskerk, Aeres Buitenpost en ook !mpulse Kollum was in de 
voorbije twee maanden aan de slag met de challenge. De battle vond plaats in het kader van 
het nieuwe praktijkgerichte vak Technologie & Toepassing (T&T). T&T is een onderdeel van 
het stimuleringsproject Sterk Techniekonderwijs Noordoost-Friesland (STO-NOF). 
 
Het decor van de finaledag op woensdag 7 december werd gevormd door de theaterzaal van 
de Campus Kollum. Aan een driekoppige jury en aan medescholieren lieten in totaal 21 
teams zien welke oplossingen ze hadden bedacht voor de diverse vraagstukken op 
woongebied.  



 
Onderwijswethouder Jouke Douwe de Vries van de gemeente Noardeast-Fryslân, die de 
middag symbolisch opende, toonde zich onder de indruk van de ‘fantastysk moaie dingen’. 
,,Hier is heel wat gepresteerd.” 

 
Voor !mpulse Kollum deden er 2 groepen mee aan deze challenge. 1 van de groepen van 
!mpulse Kollum wint de tweede prijs. Deze vier meiden hadden met hun zogeheten off-grid-
woning – een woning die volledig op zichzelf staat en nergens op is aangesloten – volgens 
jury nagenoeg alles goed gedaan. ,,Het ziet er prachtig uit”!  
 
Dikke dank jullie wel voor jullie inzet! 
 
Settingweek leerjaar 1 en 2 
Vier keer per jaar organiseren we een Settingweek. Alle leerlingen van leerjaar 1 en 2 werken 
dan samen in groepen onder begeleiding van teamleden aan een onderwerp rondom thema’s 
die binnen de leergebieden aan de orde komen. Van maandag 16 januari tot en met vrijdag 
20 januari gaan onze leerlingen van leerjaar 1 en 2 tijdens de tweede Setting van dit 
schooljaar aan de slag met een grote en creatieve opdracht rondom het praktijkvak 
technologie & toepassing in combinatie met wiskunde. 
 
Setting betekent: onderzoeksvragen, doelen en een hypothese op te stellen, een planning 
maken, overleggen, organiseren, samenwerken, inspiratieworkshops volgen, op excursie 
gaan, onderzoek doen – in en buiten de school – aan verslaglegging doen, evalueren, 
bijstellen, reflecteren en uiteindelijk het eindresultaat presenteren aan je medeleerlingen, je 
ouders/verzorgers en andere belangstellenden.  

In de komende Setting krijgen de leerlingen de opdracht om een voer- vaar- of vliegtuig te 
ontwerpen die wordt aangedreven door een zonnecel. De Setting wordt vrijdag 20 januari 
afgesloten met een presentatie van de eindproducten. De thuisfronten zijn natuurlijk weer 
van harte uitgenodigd om deze presentaties bij te wonen. Save the date!  



 
Het Settingboekje met daarin het programma van de Setting en de uitnodiging voor de 
Settingpresentaties volgt na de kerstvakantie.  

 

Profileringsweek 3HV 
Van maandag 16 januari tot en met vrijdag 20 januari organiseren we voor leerjaar 3HV de 
tweede Profileringsweek. Ieder schooljaar zijn er drie Profileringsweken, bedoeld om 
leerlingen kennis te laten maken met de verschillende vakken in de bovenbouw om zo een 
goede profiel- en vakkenkeuze te kunnen maken. In de tweede Profileringsweek staan de 
vakken biologie, natuurkunde, scheikunde, kunst en economie centraal.   
 
In dat kader zullen we op dinsdag 17 januari met alle leerlingen van 3HV afreizen naar 
Naturalis Biodiversity Center in Leiden. De gigagrote collectie van dit toffe museum laat 
prachtig de biodiversiteit op planeet aarde zien. Een museum waar de sciencevakken en 
wetenschap tot leven komen! 
 
Het volledige programma van de profileringsweek volgt na de kerstvakantie.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
KCKV 
Waar me met dit prachtige weer de allermooiste tekeningen kunt maken tijdens de les KCKV? 
Vraag dat maar aan 1C. Buiten in het winterzonnetje natuurlijk. Inspiratie te over! 
 
Bericht van de theater de Colle  
Rolling Stones coverband Exile 18 februari 2023 in theater de Colle 
Het klinkt nog ver weg in de tijd maar over 2 maanden is het al zover. 
Dan zal de theaterzaal van de Colle gevuld worden met de rauwe en pure muziek van de 
Rolling Stones. Deze keer uitgevoerd door Exile, de beste Stones coverband van dit moment. 
Bekend van het SBS6 programma "Battle of the tribute bands". 
 
Eind jaren zestig dook de term ‘supergroup’ op. En laat dit nu precies zijn wat ‘Exile-Rolling 
Stones’ het best omschrijft; een fusie van zes topmuzikanten die allen al actief waren in 



 
Rolling Stones tribute bands. Exile’ dankt zijn bandnaam aan het absolute meesterwerk van 
The Rolling Stones, Exile on Main Street uit 1972. Vanzelfsprekend put ‘Exile’ niet alleen uit 
de klassiekers van dit geniale album. Verwacht een ware, energieke Rolling Stones Tribute 
show vol hits en album-tracks, maar wel met dezelfde dynamiek en intensiteit zoals The 
Stones dat brachten in the 70-ties.  
 
De kaartverkoop is gestart en we verwachten weer een volle zaal. Dus schroom niet maar 
boek snel je kaarten via www.decolle.nl Het wordt een avond om niet snel te vergeten. Deze 
keer geen zit maar een sta concert zodat er ook gedanst kan worden. 
 
Jaarplanning 
In de update delen we onze jaarplanning met jullie. Wijzigingen ten opzichte van de 
oorspronkelijke planning zijn daarin in rood weergegeven. 
 
Fijne vakantie! 
Rest ons jullie te bedanken voor de fijne samenwerking afgelopen kalenderjaar. We wensen 
jullie een hele fijne en welverdiende vakantie. Rust uit, laad op en doe dingen waar je blij van 
wordt met de mensen die je lief zijn. Tot dinsdag 10 januari op !K. 
  
Groet van Bea Kroeze - namens het team van !mpulse Kollum 
 
 



 

   



 

 



 

  



 

  



 

  



 

 



 

  



 

 


