Nieuwsbrief ouders en leerlingen – Stella Maris College

26
Schooljaar 2021-2022
31 mei 2022

Inhoudsopgave

Blz.

Activiteitenagenda

2

Denkles roeien klas 2

4

Leerlingen 4 HAVO lezen boeken Alex Boogers

5

1

Activiteitenagenda juni 2022
2

Vaccinatie Global Exploration van 09:00 – 12:00 uur
Schrijversactiviteit:
HAVO 4 A-D lesuur 6
HAVO 4 B-C lesuur 7
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Pinkstermaandag lesvrij
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Klankbordgroep HB-leerlingen
Leerjaar 3 dagactiviteit: 6 Kamp
VWO 5 dagactiviteit: Fun Valley

8

Lesactiviteit leerjaar 1 ProRail
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Normering/uitslag tijdvak 1; GT4, HAVO 5 en VWO 6
19:00 – 20:00 uur voorlichting D&P komende BB3 en KB3
20:00 – 21:00 uur voorlichting D&P komende BB4, KB4 en GT4
Uitreiking certificaat denklessen klas 3
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12:00 deadline aanmelden tijdvak 2; GT4, HAVO 5 en VWO 6
Inschrijven Herkansing periode 1 +2 schooljaar 21/22 voorexamenklassen
VMBO-MAVO-HAVO-VWO
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Lessen tot 13:40 uur ivm studiemiddag
Denkles Bovenbouw

13 t/m 24

Examens tijdvak 2; GT4, HAVO 5 en VWO 6
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Voorlichtingsavond studeren in de Euregio/Tussenjaar
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BB3, KB3 en GT3: deel van de leerlingen excursie bouw en infrafestival lesuur 2 t/m 5
overige leerlingen op school les
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Start tijdvak 2; BB4, KB4

20 t/m 22

Workshop DJ klas 1 en klas 2
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Herkansing periode 1 + 2 schooljaar 21/22 voorexamenklassen
VMBO-MAVO-HAVO-VWO
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Alle niet examenklassen lesvrij na het 5de lesuur ivm studeren voor de toetsweek

30 t/m 7 juli

Toetsweek niet examenklassen
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30 juni t/m 7

Toetsweek niet examenklassen

1 juli

Uitslag tijdvak 2
14:00 uur deadline aanmelden tijdvak 3

5 t/m 8 juli

Tijdvak 3

8 en 11 juli

Inhaaltoetsen

11 juli

13:00 uur – 15:00 uur inzage toetsen laatste toetsweek
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Normering tijdvak 3

18 en 19

Diploma-uitreikingen

18 t/m 22

Slotweek/contactmoment met ouders
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Leerjaar 1 dagactiviteit: IJzeren Man
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Denkles roeien klas 2
Donderdag 19 mei zijn we met de denkles klas 2
gaan roeien bij de roeivereniging Maastrichtsche
Watersportvereniging.
De eerste groep was om 9.00 uur aan de beurt en
de tweede groep kwam in de middag.
Alles stond in het teken van samenwerken en de
juiste techniek vinden. Na een korte uitleg over de
vereniging begon de sneltreincursus over roeien en
de benodigdheden onder leiding van Josef. Samen
met zijn vrijwilligers leerde Josef de leerlingen meer
over de boten, riemen en andere materialen, ze
leerde hoe in te stappen in een kwetsbare boot en
zijn gestart met het samen trainen op de Ergometer.

Na alle uitleg was het tijd om de boten te water te laten en gingen leerlingen in groepjes van 4 met
een stuurman in de boot en de Maas op. De snelheid van de boot lag aan de samenwerking van de
leerlingen.
Helaas had de middag groep wat pech, want na een korte kennismaking met het roeien, moesten ze
snel weer de haven in, om alles op tijd binnen te halen voor het snel opkomende noodweer.

Hiernaast en op de volgende pagina een impressie
van de deelnemende leerlingen uit de tweede groep.
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“Ik vond het leuk om het roeien een keer uitgeprobeerd te hebben, het was alleen wel jammer dat we
niet heel lang konden roeien omdat het ineens hard ging stormen.
De uitleg duurde best lang, maar was wel handig voor tijdens het roeien zelf.
Het roeien zelf was leuk, alleen kwamen we met zijn allen niet heel erg lekker in het ritme, waardoor
we op het begin best wel langzaam gingen. Daardoor konden we dus niet een heel grote afstand
afleggen in de tijd die we hadden vanwege de storm.
Het boten naar binnen tillen ging behoorlijk snel, dus we waren net binnen voordat het echt hard
begon te regenen, maar toen zaten we in de bootloods, dus moesten we een klein stukje rennen naar
het clubhuis. Toen we daar waren konden we even opdrogen en kregen we even wat te water.
Toen het was gestopt met regenen moesten we weer naar huis of school.
Ik geef de ervaring een 8/10”.
Twam De Leuw BR2J

Leerlingen 4 HAVO lezen boeken Alex Boogers
Donderdag 2 juni gaan de leerlingen van 4 HAVO tijdens het zesde en
zevende lesuur in gesprek met de schrijver Alex Boogers.
In 1999 debuteerde Alex Boogers (1970) onder het pseudoniem
M.L. Lee met de roman Het boek Estee. Zijn tweede en vierde
roman (respectievelijk Het waanzinnige van sneeuw en Het sterkste
meisje ter wereld, of de autobiografie van een mislukt schrijver)
hebben als thematiek de vechtsport, maar daarnaast is in zijn werk
een duidelijke connectie te vinden met zijn eigen leven. Zijn woonen geboorteplaats Vlaardingen en de worsteling met het
schrijverschap komen regelmatig terug.
Zijn grote doorbraak was in 2010 met de roman De tijger en de
kolibrie: een boek over mannen die moeite hebben hun draai te
vinden in het rustige ‘volwassen’ leven. Met het schotschrift De
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lezer is niet dood, heeft Boogers discussie over leesbevordering en leeslijsten op middelbare
scholen aangezwengeld.
In 2015 kwam Alleen met de goden uit. De roman won de Boekhandelsprijs en belandde op de
shortlist van de Libris Literatuurprijs. Van docenten kreeg hij te horen dat uitgerekend dat dikke
boek ook veel gelezen werd door leerlingen.
Naast zijn romans heeft Boogers korte verhalen geschreven, en interviews en artikelen
gepubliceerd in Vrij Nederland, Esquire, Playboy en Nieuwe Revu. In 2016 verscheen Boogers in
een aflevering van 24 Uur met, met Theo Maassen.
Website http://www.alexboogers.nl
Facebook https://www.facebook.com/alex.boogers
Twitter http://@AlexBoogers
Bron: de schrijverscentrale (z.d.). Auteurs. Geraadpleegd op 25 mei 2022, van
https://deschrijverscentrale.nl/auteurs/12705
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