
 

 
                     

      

 

 

   

 

 

  

NIEUWSFLITS 
NIEUWSFLITS VAN HET SCHOOLJAAR 2020/2021 

  

Arts eXpression 
Arts eXpression is een jaarlijks terugkerend 
evenement voor podiumkunst en beeldende 
kunst. Bij Arts eXpression geven we extra 
aandacht aan de wereld van de kunsten. Je kunt 
aan de slag met muziek, dans, theater, 
schilderen, digitale kunst, poëzie, bedenk het 
maar! De podiumkunsten zijn jaarlijks in de 
Harmonie, met een jury. Van de beeldende 
kunsten maken we een expositie. Nieuwsgierig 
naar de kunstwerken van de leerlingen? Kijk op 
piterjelles.nl/artsexpression. 
 
Talentacademie 
De Talentacademie is dit schooljaar van start 
gegaan. Via de academie volg je vakken die niet 
op iedere school gegeven worden, omdat er 
minder leerlingen zijn die dit leuk vinden. Denk 
bijvoorbeeld aan Spaans, Wiskunde D, Frans, 
Muziek, Cambridge Engels, Chinese Taal & 
Cultuur en Frysk. Het leuke aan de 
Talentacademie is dat je deze vakken samen 
volgt met leerlingen van andere Piter Jelles 
scholen. Meer informatie vind je op 
piterjelles.nl/Talentacademie. 
 
Virtuele tours 
Wil je al een virtueel kijkje nemen in onze 
scholen? Ga dan naar ontmoetpj.nl en kies de 
school van jouw keuze. Vervolgens kies je voor 
‘virtuele tour’ en nu kun je gaan en staan waar je 
wilt in de school. Online dan, natuurlijk. 
 Online magazine PJ 

LinkedIn OSG Piter Jelles 

Facebook OSG Piter Jelles 

Twitter OSG Piter Jelles 

Instagram OSG Piter Jelles 

Nog even… 
 
En dan zit je vanaf augustus in groep 8! Dat is 
vast erg spannend, maar vooral heel erg leuk. 
Deze nieuwsbrief is alvast een eerste 
kennismaking met de scholen van OSG Piter 
Jelles.  
 
Straks ga jij nadenken over welke school het 
beste bij jou past, na groep 8. Om dat te 
ontdekken hopen we je volgend schooljaar te 
ontmoeten in de scholen. In de tussentijd kun je 
al een hele goede indruk krijgen via de 
schoolvideo’s of de virtuele tours.  
 
Verder lees je natuurlijk deze nieuwsbrief en 
bekijk je wat voor leuke dingen de scholen jou te 
bieden hebben. 
 
Jouw juf en/of meester ontvangt een aantal keer 
per jaar zo’n nieuwsbrief als deze, met allemaal 
belangrijke, interessante en leuke informatie over 
de scholen van OSG Piter Jelles. 
 
Veel leesplezier! 
 
Heb je nog vragen? Dan mag je altijd contact 
met mij opnemen via jlemke@pj.nl of  
06 46 62 15 09. 
 
José Lemke, beleidsadviseur OSG Piter Jelles  
 

Speciale editie voor groep 7  
(bijna groep 8) 
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https://www.piterjelles.nl/artsexpression/
https://www.piterjelles.nl/talentacademie/
https://www.ontmoetpj.nl/informatie/ontmoet-pj/
https://www.volgpj.nl/volgpj/scholen-van-piter-jelles/
https://www.linkedin.com/company/osg-piter-jelles
https://www.facebook.com/OSGPiterJelles/
https://twitter.com/osgpiterjelles
https://www.instagram.com/osgpiterjelles/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLTFWFUvOuMZJJkVl5WNTVe3bA6WK9Q6SW
mailto:jlemke@pj.nl
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Tweetalig onderwijs (TTO) 
Bij Montessori High School kun je kiezen voor TTO: tweetalig 
onderwijs. De wereld om ons heen globaliseert in hoog tempo. 
Handel met het buitenland wordt gemakkelijker. Op 
vervolgopleidingen van het mbo en hbo wordt Engels gebruikt 
en gesproken en buitenlandstages worden steeds meer 
aangeboden. 
 
Daarom bieden we voor mavo- en havoleerlingen als keuze een 
tweetalige stroom aan. In deze stroom volg je vakken in het 
Engels, om zo de Engelse taal snel machtig te worden. 
 

Breed oriënteren op je toekomst doe je op YnSicht 
YnSicht is een brede VMBO-school. Het profiel 
‘Dienstverlening en Producten’ biedt je de mogelijkheid 
om vier jaar lang te ontdekken wat je later wilt worden. 
Je maakt kennis met onze zes werelden: techniek, 
ontwerpen, podium, horeca, sport en gezondheid. Op 
YnSicht leer je door te doen en door je eigen keuzes te 
maken. Lukt je dat (nog) niet zelf, dan helpen we je 
daar bij. 
 
Je diploma van YnSicht geeft je straks toegang tot 
vrijwel alle mbo-opleidingen. Via de gemengde leerweg 
kun je zelfs naar de havo opstromen. 

Leefstijl op !mpulse 
Het woord zegt het al een beetje: onder Leefstijl 
verstaan we de manier van leven van iemand. Wanneer 
we het over leefstijl hebben bedoelen we een aantal 
dingen die ervoor zorgen dat jij je goed voelt. Zowel in 
jouw lichaam als in jouw hoofd, want wanneer jij je goed 
voelt ben je ook beter in staat om te presteren. De 
aandacht voor leefstijl zie je terug in tal van activiteiten 
bij ons op school. 
 

Je hoeft niet per se goed te zijn in Engels. Juist door het veel tegen te komen en als je het 
echt nodig hebt voor communicatie, leer je een taal heel snel. Havoleerlingen hebben 
minimaal 50% van hun lessen in het Engels, mavoleerlingen ongeveer 30%. De tweetalige 
stroom duurt tot het eind van de onderbouw. Zodra je in het examenprogramma stapt, 
stoppen de lessen in het Engels, omdat het eindexamen in het Nederlands afgenomen wordt. 

Denk bijvoorbeeld aan LO2 en BSM (Bewegen Sport en Maatschappij) als examenvak, fruit in 
de school voor iedereen op !mpulse en watertappunten. Daarnaast is er extra les- en 
activiteitenaanbod zoals mindfulness, theater en sport en onze nieuwste aanwinst: de Lü. 
Hierin worden kennis en bewegen gecombineerd. Bekijk de video van de Lü op !mpulse. 
 
 

YnSicht in je talent, uitzicht op je toekomst! Vlieg met ons mee en bekijk drone beelden van 
onze school via onze website: piterjelles.nl/YnSicht 

https://www.piterjelles.nl/montessorihighschool/tto/
https://www.piterjelles.nl/montessorihighschool/tto/
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D_YNNmr010Ro&data=04%7C01%7Ccadejong%40pj.nl%7Cf4cc7ea17c9f4caf5bf208d937ae1d0f%7Cd55c247266154c06ad7a21244fbb1230%7C0%7C0%7C637602043208564254%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=2ze5xMZ%2F08OKPlucDqvEhexW9RIfuZ0eTxh%2Bliyw380%3D&reserved=0
https://youtu.be/zHBBGoqFblU
https://www.piterjelles.nl/ynsicht/voorlichtingsmomenten/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

  

DykDoorbraakWeek (DDW) 
Vier keer per schooljaar aan de slag met andere projecten dan les 
volgen? Dat kan, op De Dyk! Het jaar is verdeeld in vier periodes van 
ongeveer tien weken. Tegen het einde van iedere periode is een 
DykDoorbraakWeek. In deze week zijn er geen gewone lessen, maar 
ga je aan de slag met projecten, excursies, stages of toetsen. Meer 
weten? Kijk op piterjelles.nl/dedyk. 

Bewegen & Sport op De Brêge 
Leerlingen (en docenten) bewegen wat af bij 
De Brêge. We stimuleren dat leerlingen meer 
in beweging zijn en, niet onbelangrijk, met 
veel plezier. Daarmee hebben we het Gezonde 
School-certificaat voor Bewegen & Sport 
behaald. Nieuwsgierig naar wat voor sportieve 
activiteiten jij kunt doen op De Brêge? Kijk 
dan op piterjelles.nl/debrege. 
 

Young Solar Challenge 
Leeuwarder Lyceum doet al jaren mee aan de Young Solar 
Challenge. Dit jaar bestaat het team uit twaalf leerlingen uit 
havo 4 en atheneum 4. Je bouwt tijdens deze challenge 
helemaal zelf een boot, die vaart op zonne-energie. Hoe gaaf 
is dat?! Wil je meer weten over de Young Solar Challenge en 
het team van Leeuwarder Lyceum? Lees het op de website: 
piterjelles.nl/leeuwarderlyceum 

Op het Stedelijk Gymnasium dompelen we 
je onder in kennis over Talen, Wetenschap en 
de Klassieken. Hierin zoeken we jouw 
creativiteit en inspiratie, waarbij je veel 
vrijheid krijgt om jouw ideeën en talenten op 
school vorm te geven. 
Denk bijvoorbeeld aan onze jaarlijkse Grote 
Fuif! Theater, toneel, cabaret, muziek en zang, 

       
         

        
     

         
      

  
       
        
          

        
       

      
        

        
     

  
        
        

     
         

 

alles komt voorbij op deze winteravond in januari. Jij krijgt zo de kans om jouw kunsten te 
laten zien aan je familie, docenten en klasgenoten in Stadsschouwburg De Harmonie. Voor 
en door leerlingen, ieder jaar weer is dit het hoogtepunt van veel leerlingen. 
 
Een ander hoogtepunt voor veel leerlingen van onze school is de Romereis. Vijf jaren lang 
werk je via de vakken Grieks en Latijn aan je kennis over de klassieke cultuur, waarna je al 
deze kennis werkelijkheid ziet worden in de prachtige stad Rome. Samen met je 
medeleerlingen en de begeleiders ga je een te gekke week tegemoet waar je hele mooie en 
bijzondere plekken zult ontdekken. We hopen dat je je net zo verheugd om naar onze 
school te komen als dat gymnasiumleerlingen zich elk jaar weer verheugen op de Grote Fuif 
en de Romereis! Meer informatie vind je op piterjelles.nl/StedelijkGymnasium. 
 

https://www.piterjelles.nl/dedyk/missie/ddw-dykdoorbraakweek/
https://www.piterjelles.nl/debrege/geen-categorie/officieel-certificaat-bewegen-sport-toegekend-aan-de-brege/
https://www.piterjelles.nl/leeuwarderlyceum/geen-categorie/young-solar-challenge/
https://www.piterjelles.nl/stedelijkgymnasium/
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