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Activiteitenagenda november 2022 

25 t/m 2 dec Toetsweek 
 
30  Informatieavond ouders groep 7/8 
 

Activiteitenagenda december 2022 

02  ’s Middags inhalen lo/bsm 
  19:00 – 23:00 uur Disco leerjaar 1 en leerjaar 2 
 
05  08:00 uur Start inschrijven Herkansbare Toets vmbo 
 
06  Profiel en pakketkeuze voorlichting klas 2 mavo 
   
6 t/m 7 Inhaaltoetsen toetsweek 
 
08  Voorlichtingsavond profielkeuze havo 3 en vwo 3 
 
09  Paarse vrijdag 
 
12  16:00 – 17:30 uur Klankbordgroep ouders HB-leerlingen 
  22:00 uur deadline aanmelden Herkansbare toets vmbo 
 
13  Bovenbouwlessen vervallen na het 4de lesuur, Onderbouwlessen vervallen na 
  het 5de lesuur 
  17:00 – 18:00 uur Informatiebijeenkomst denklessen/verbreding ouders en
  leerlingen leerjaar 1 

  18:30 – 21:00 uur Game-night Global Xplore Indonesië         
 
14  Oudergesprekken 
  Herkansbare toets vmbo 
 
15  Oudergesprekken 
 
16  Gymnasiumdag 
  Harry Potter pubquiz en filmavond 
 
19 t/m 20 Oudergesprekken 
 
21  Deadline inleveren eerste versie profielwerkstuk 
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23  Kerstactiviteit alle leerjaren 
 
 
 
 
 

 26 december t/m 6 januari  
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Terugblik: Denkles bovenbouw 

Op woensdag 9 november was de eerste Denkles bovenbouw van dit schooljaar. Leerlingen 
van leerjaar 4 en hoger konden, indien ze zich hadden aangemeld, een interessante 
workshop van twee oud-leerlingen bijwonen.  
 
Sjoerd Verbiesen en Jop Claessens deelden 
in twee lesuren hun passie met onze 
leerlingen. Sjoerd studeert tegenwoordig 
journalistiek en zette de groep met pittige 
vragen aan het denken. Wat is nieuws? Welk 
nieuws breng je en waarom? Maar ook hoe 
ver ga je met het brengen van nieuws en 
welke rol heeft privacy? Iedereen kan zich 
vast nog de foto herinneren van het 
levenloze lichaam van de 4-jarige Aylan op 
het strand in Bodrum. Sjoerd stelde ons voor 
het morele dilemma of je zo’n foto wel of 
niet op de voorpagina zet.  
 
Daarna was het de beurt aan Jop die vorig 
jaar is afgestuurd op vwo 6. Hij studeert film en liet de groep verschillende fragmenten zien 
om die samen te analyseren. Onder andere stukken van American beauty en The Sopranos. 
Jop liet zien dat zelfs kleine details in films keuzes zijn van een regisseur om (vaak) een 
bepaalde  boodschap over te brengen. Ook Jop liet ons nadenken over wat een film nu 
eigenlijk is en wat het voor ons betekent. 
 
Het was een bijzondere interessante middag en we danken de heren voor hun boeiende 
Denkles!  

Disco leerjaar 1 en leerjaar 2 op 2 december 

Donderdagavond 2 december is het zover, disco voor leerjaar 1 
en leerjaar 2! 
Leerlingen en ouders zijn daar al over geïnformeerd via een 
brief. We hopen iedereen te zien op deze swingende, 
spetterende, gezellige avond.  
 
Vergeet niet je schoolpasje mee te nemen! 
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Profiel en pakketkeuze voorlichting klas 2 mavo 

op 6 december 

Op dinsdag 6 december vindt er een voorlichtingsavond plaats voor de leerlingen die 
komend schooljaar (mogelijk) naar 3 mavo zullen gaan.  
De voorlichting start om 18.30 uur in ruimte 184.  
 
Tijdens deze avond wordt de overstap van de onderbouw naar de bovenbouw besproken.  
De schooldecaan zal uitleg geven over de profielkeuze en het bijbehorende vakkenpakket.  
U heeft hier over al een uitnodiging via SOM  ontvangen.  
 

Gastgezinnen gezocht 13 t/m 16 januari 2023 

In het verleden hebben wij als school deelgenomen aan de projecten van Stichting Global 
Exploration.  
Van 11 t/m 21 januari 2023 staat een grote uitwisseling op het programma. Gasten uit India 
(21), Mongolië (28), Nepal (38), Suriname (9), Tanzania (2), Zuid-Afrika (5) en Oeganda (1) 
nemen hier aan deel. Vol trots kunnen we zeggen dat 103 deelnemers zich hebben 
aangemeld. 
 
Een Exchange als deze kan niet georganiseerd worden zonder de hulp van gastgezinnen. 
Niet alleen om de kosten voor onze buitenlandse partners te drukken. Het gaat vooral om de 
enorm ervaring die dit met zich meebrengt. We hebben jullie hulp hard nodig. 
 
Gasten komen na de opening van vrijdag 13 januari aan in de gastgezinnen en vertrekken in 
de ochtend van maandag 16 januari, dus in totaal (3) nachten. 
Op zondag 15 januari is er een Hostfamily day. Deze dag mogen jullie vrij invullen met jullie 
gasten.  
 
Global Exploration zorgt grotendeels voor het dagprogramma, maar wat betekent het om 
gastgezin te zijn? 
- Een gastgezin heeft plek voor 2 of meer leerlingen tussen de 14 en 18 jaar. Het bed mag 
ook een luchtbedje zijn. 
- Een gastgezin zorgt voor het ontbijt, lunchpakketje, avondeten en natuurlijk enorm veel 
gezelligheid! 
- Een gastgezin zet zijn gasten ’s ochtends rond 08.00/8.30u op school of in de buurt af en 
haalt ze rond 16.00u/17.00u weer op. 
- Een gastgezin mag zijn voorkeur jongens/meisjes doorgeven, we proberen hier rekening 
mee te houden maar dit lukt niet altijd. 
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LET OP!! Je hoeft als gastgezin geen dure of bijzondere dingen te organiseren. Onze gasten 
zijn vooral benieuwd naar de dagelijkse gang van zaken in Nederland. Jullie nemen ze 
gewoon mee naar bijvoorbeeld een bezoek aan familie, de sportclub of een gezellige avond 
film kijken op de bank. 
 
Zien jullie dit helemaal zitten? Klik dan op de volgende link en vul de Google Form in voor 25 
november. We hopen natuurlijk op veel aanmeldingen en zullen jullie rond 1 december een 
bevestiging sturen van aanmelding. De gastgezinnen ontvangen later een informatieboekje 
waarin meer tips-and-tricks staan, zoals wat te doen bij een calamiteit en andere zaken. 
KLIK HIER: Aanmelden als gastgezin 
 
Samen gaan we ervoor zorgen dat we een onvergetelijke exchange organiseren! Mochten er 
vragen zijn dan kunnen jullie mij natuurlijk altijd een mailtje sturen of even bellen. 
Met vriendelijke groet,  

Kevin Scheijen 
 
Stichting Global Exploration 
kevin@global-exploration.nlwww.global-exploration.nl 
 
 

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.gle%2F2qYdwa1JVzUqw8g27&data=05%7C01%7Cm.bogman%40stichtinglvo.nl%7C62d166fcfbd54146df9708dacb9635d1%7C788de26bbf5a46d5bb58f35ff7bdd172%7C0%7C0%7C638046143266370374%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=HfUwF9vILonNnqRG4jOgU5Spjuwm0u%2Fojre4Z2ChdEc%3D&reserved=0
mailto:kevin@global-exploration.nl
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.global-exploration.nl%2F&data=05%7C01%7Cm.bogman%40stichtinglvo.nl%7C62d166fcfbd54146df9708dacb9635d1%7C788de26bbf5a46d5bb58f35ff7bdd172%7C0%7C0%7C638046143266370374%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=unBZ09qIXUrLQ0n%2FLC4KEJuXSCuijvngVM%2B5D0SOmJs%3D&reserved=0

