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Het kan zijn dat ouders de afgelopen twee weken verrast zijn geweest toen ze
’s morgens met de school belden. In plaats van de donkerbruine stem van
Nanne te horen kregen ze opeens een dame aan de telefoon namelijk Patricia
Kloetstra. Zij is onze nieuwe baliemedewerkster en telefoniste elke ochtend.
Sinterklaas is nauwelijks vertrokken of de volgende dag staat de kerstboom
alweer in de hal en dan merk je pas echt goed dat het laatste stukje van het jaar
alweer is aangebroken. Daar hoort ook een feestelijke afsluiting bij en dus staat
er op donderdag 19 december het kerstgala op de agenda, een
gemeenschappelijk feest met de leerlingen van !mpulse. De kaartverkoop
daarvoor start volgende week.
Week 51 is weer de jaarlijks terugkerende projectweek. De onderbouw heeft
dan per leerjaar verschillende projecten en de bovenbouw (mavo 3, havo 4 en
5) hebben dan les. De invulling van die week kun je verderop in de info vinden.
Deze week is ook een tafeltjes avond geweest voor de ouders die zich daarvoor
hadden opgegeven. De werkwijze was dit jaar anders dan voorgaande jaren en
we gaan evalueren hoe dit nu verlopen is. Dank voor de reactie en de
aanwezigheid op 3 december.
Na de vakantie beginnen we ook met twee nieuwe onderwijsassistenten. We
willen graag onze leerlingen de begeleiding geven die we denken dat nodig is
en daarvoor krijgen we dus extra ondersteuning. Zij zullen zich na de vakantie
aan jullie voorstellen.
Rest me iedereen namens het team een goed weekend te wensen.
Binne Jansma
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Voor in de agenda
11 december 2019
13 december 2019

Kerstmarkt klas 3 en leerlingen uit klas 4 met Duits in pakket
Paarse Vrijdag

Paarse Vrijdag
Volgende week vrijdag 13 december is de zogenaamde Paarse Vrijdag. Het is de dag waarop iedereen gevraagd
wordt om iets met paars te dragen. Daarmee geef je steun aan je medeleerlingen en collega’s die Bi, Homo,
lesbisch of transgender zijn (en natuurlijk ook aan iedereen die niet bij ons in het gebouw zitten). Op school
hangen al een paar weken posters die je hiervoor oproepen.

Dancebattle XL
Vorige week zaterdag deden een aantal leerlingen
mee aan The Dancebattle XL (vo). Dit is een
danswedstrijd tussen 6 middelbare scholen die
het tegen elkaar opnemen om te winnen met de
beste freestyles (improvisatie) en choreografieën
(ingestudeerde dansen).
Vrijdag 29 November gingen zij trainen in het
Stedelijk Gymnasium, onder leiding van
dansdocenten en D’drive studenten. Onze
leerlingen werden begeleid door Linda Visser &
Kyara Krans. Zaterdag 30 November kregen zij van
10 uur tot 3 uur een freestyle training en gingen
ze verder met het leren van de choreografieën,
om 4 uur was het zo ver en begon de Dancebattle!
Onze leerlingen hebben het geweldig gedaan en
zijn tot de 3e ronde gekomen!

Overzicht activiteiten tijdens de projectweek 51 per leerjaar
Montessori High School vindt leren vanuit Hoofd, Hart en Handen erg belangrijk. Hoofd, Hart en handen
betekent, dat je kunt leren door creatief te worden in het denken (Hoofd), dat je kunt leren door te ervaren,
beleven en het meemaken (Hart) en dat je kunt leren door dingen te maken en te doen (Handen). Om al deze
kennis en vaardigheden te oefenen organiseert Montessori High School in week 51 een projectweek voor de
klassen 1, 2 en 3.

Leerjaar 1 (mavo/havo)
1A
Tijd

O.l.v. Ytje
015
Ma
Di
Opstart
Fryske wurden + Trie
8.30-9.15 + Fryske wurden
dsjes verwerken
Triedsjes nei it ferline
9.15-10.00
Triedsjes verwerken
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Wo
Do
Fryske wurden + Frys
ke stand
Fryske wurden kieze
Fryske stand

Fotoroman
2

10.2011.05
11.0511.50
12.2013.05
13.0513.50
13.5014.35
14.35

Triedsjes verwerken Fryske stand

Fryske stand

Fotoroman

Triedsjes verwerken Fryske stand

Fryske stand

Stand inrichten

De Koers (5x)

Fryske stand

Fryske stand

Stand inrichten

Tryater (13.30-15.30) Fryske stand

Fryske stand

Fry

Tryater (13.30-15.30) De Koers (5x)

De Koers (5x)

Fry

Tryater (13.30-15.30) Fry
Uitnodiging volgt

Fry

Fry
Presentearje

1B
Tijd

O.l.v. Yteke
115
Ma
Di
Opstart
Fryske wurden + Trie
8.30-9.15 + Fryske wurden
dsjes verwerken
9.15-10.00 De Koers (5x)
Triedsjes verwerken
10.2011.05
Triedsjes nei it ferline Fryske stand
11.0511.50
Triedsjes verwerken Fryske stand
12.2013.05
Triedsjes verwerken Fryske stand
13.0513.50
Tryater (13.30-15.30) Fryske stand
13.5014.35
Tryater (13.30-15.30) De Koers (5x)
14.35

Tryater (13.30-15.30) Fry
Uitnodiging volgt

1C
Tijd

Wo
Do
Fryske wurden + Frys
ke stand
Fryske wurden kieze
Fryske stand
Fotoroman
Fryske stand

Fotoroman

Fryske stand

Stand inrichten

Fryske stand

Stand inrichten

Fryske stand

Fry

De Koers (5x)

Fry

Fry

Fry
Presentearje

O.l.v.
Cynthia 022
Ma
Di
Wo
Opstart
Fryske wurden + Trie Fryske wurden + Frys
8.30-9.15 + Fryske wurden
dsjes verwerken
ke stand
9.15-10.00 De Koers (5x)
Fryske stand
Fryske stand
10.2011.05
Fryske stand
Fryske stand
Fryske stand
11.0511.50
Triedsjes nei it ferline Fryske stand
Fryske stand
12.2013.05
Triedsjes verwerken De Koers (5x)
Fryske stand
13.05Tryater (13.3013.50
Triedsjes verwerken 15.30)
Fryske stand
13.50Tryater (13.3014.35
Triedsjes verwerken 15.30)
De Koers (5x)
Tryater (13.3014.35
Fry
15.30)
Fry
Uitnodiging volgt
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Do
Fryske wurden kieze
Fotoroman
Fotoroman
Stand inrichten
Stand inrichten
Fry
Fry
Fry
Presentearje

3

1D
Tijd

O.l.v. Nicole
030
Ma
Di
Wo
Opstart
Fryske wurden + Trie Fryske wurden + Frys
8.30-9.15 + Fryske wurden
dsjes verwerken
ke stand
9.15-10.00 De Koers (5x)
Triedsjes verwerken Fryske stand
10.2011.05
Fryske stand
Fryske stand
Fryske stand
11.0511.50
Fryske stand
Fryske stand
Fryske stand
12.2013.05
Triedsjes nei it ferline De Koers (5x)
Fryske stand
13.05Tryater (13.3013.50
Triedsjes verwerken 15.30)
Fryske stand
13.50Tryater (13.3014.35
Triedsjes verwerken 15.30)
De Koers (5x)
Tryater (13.3014.35
Fry
15.30)
Fry
Uitnodiging volgt

Do
Fryske wurden kieze
Fotoroman
Fotoroman
Stand inrichten
Stand inrichten
Fry
Fry
Fry
Presentearje

Leerjaar 2 (mavo/havo)
Leerjaar 3 (Havo)
Start 9:00
Lesuur

Dagdeel

H3C in lokaal 206

1

Maandagochtend

Carine voorlichting (LOK107/109)

2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
1
2
3

Maandagmiddag

Dinsdagochtend

Woensdagochtend

4
5

Woensdagmiddag

Carine voorlichting (LOK107/109)
Carine opdracht
Carine opdracht

H3Dlokaal 208
Carine voorlichting
(LOK107/109)
Carine voorlichting
(LOK107/109)
Carine opdracht
Carine opdracht

Wereldhandelsspel
Wereldhandelsspel
Wereldhandelsspel
Wereldhandelsspel
Carine opdracht
Carine opdracht

Wereldhandelsspel
Wereldhandelsspel
Wereldhandelsspel
Wereldhandelsspel
Carine opdracht
Carine opdracht

Carine opdracht
Filmkeuze *
Filmkeuze *
Conflict les
Conflict les
Conflict les

Carine opdracht
Filmkeuze
Filmkeuze
Conflict les
Conflict les
Conflict les

Conflict les

Conflict les
Lesbrief onderzoek
conflictgebied
Lesbrief onderzoek
conflictgebied
Lesbrief onderzoek
conflictgebied
Lesbrief onderzoek
conflictgebied

Lesbrief onderzoek conflictgebied

6

Lesbrief onderzoek conflictgebied

7

Lesbrief onderzoek conflictgebied

8

Lesbrief onderzoek conflictgebied
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1
2
3

Donderdagochtend

4
5

Donderdagmiddag

NHL zelf aan de slag (studenten)
NHL zelf aan de slag (studenten)
NHL zelf aan de slag (studenten)

Verzetsmuseum
Verzetsmuseum
Verzetsmuseum

NHL zelf aan de slag (studenten)

Verzetsmuseum
Presentaties klaarzetten
Presentaties

Verzetsmuseum
Met studenten NHL zelf aan de
slag
Met studenten NHL zelf aan de
slag
Met studenten NHL zelf aan de
slag
Met studenten NHL zelf aan de
slag
Presentaties klaarzetten
Presentaties

Presentaties

Presentaties

Verzetsmuseum

6

Verzetsmuseum

7

Verzetsmuseum

8
2
3

Vrijdagochtend

4

* De projectweek 51 staat in het teken van De Wereld, conflicten en verhoudingen. Voor leerjaar 3 hebben
we een aantal maatschappelijk relevante en in onze ogen verantwoorde films geselecteerd. Echter, voor twee
Oscar winnende films, Slum dog Millionair en Intouchables, is de filmkeuring (16+) en dat is streng. Mocht u
als ouder bezwaar maken tegen het vertonen van deze twee films, dan kunt u dat via onderstaand emailadres
kenbaar maken. We zullen dan een alternatief aanbieden. (rburgsma@pj.nl).
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