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Voorwoord
Een nieuwe Zeefdruk, een nieuw geluid. We mogen aan u als
ouders/verzorgers weer een mooi mozaïek voorleggen van wat er de
afgelopen maanden in en om de school is gebeurd. De eerste
maanden van een nieuw kalenderjaar staan in het teken van veel
uitwisselingen. Leerlingen bezoeken en ontvangen leerlingen uit
andere landen en culturen in de thuisomgeving. Een waardevolle
ontmoeting die een stuk verder gaat dan het bezoeken van highlights
tijdens een reis. Echte kennismaking doet ook iets met jezelf en dat
verrijkt.
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Een kennismaking met de school maakten we mogelijk op de Open
Dag van 1 februari. Alle personeelsleden en een heel grote groep
leerlingen droegen allemaal bij aan een heel geslaagde middag en
avond. Door de enthousiaste inzet van allen kregen de bezoekende
leerlingen van groep 8 (en 7) en hun ouders een goed beeld van het
onderwijs op Lariks, maar vooral ook van de sfeer op school. De
manier waarop leerlingen zich opstelden als gastvrije ambassadeurs
met kennis van zaken heeft in ieder geval op mijzelf indruk gemaakt.
Fantastisch hoe iedereen zich heeft ingezet voor de school.
De afgelopen maanden hebben we veel inbreng gekregen voor de
visie op onderwijs binnen Lariks. Medewerkers, ouders en leerlingen
hebben allemaal een bijdrage geleverd.
Op het moment van schrijven hebben we de eerste ronde gesprekken
achter de rug en hebben we inspirerende werkbijeenkomsten gehad.
Prachtige momenten waarop er sprake was van ontmoeting, veel
denkkracht, verrassende opbrengsten en mooie adviezen. We hebben
een groot aantal bouwstenen gevonden voor een onderwijsvisie. Het
ontwerp van de onderwijsvisie gaan we in de komende maanden
uitwerken. Daarover zullen we nog berichten.
Successen moet je vieren! Met trots kunnen we melden dat vier van
onze leerlingen de Sensor Challenge hebben gewonnen. Een
wedstrijd waarin een ontwerp moest worden gemaakt binnen het
thema “Serious Gaming”. “The Sensorbabes”, zoals ze zichzelf
noemden hadden een prachtig onderzoek gedaan, een mooi product
gemaakt en een goede presentatie gegeven. Alle ingrediënten voor
een mooi profielwerkstuk en dus ook voor een eerste plaats. Een mooi
en verdiend resultaat! Addoley, Esmée, Linda en Selma, van harte
gefeliciteerd!
Ik wens iedereen een heel goede voorjaarsvakantie toe.
Wolbert van Wageningen
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Open Dag 2019
Wat als je straks van de basisschool komt, waar ga
je dan verder leren? Veel scholen houden daarom
dezer dagen open dagen en vrijdagmiddag
probeerde de scholengemeenschap Vincent van
Gogh, afdeling Lariks, de kinderen uit groep acht een
antwoord op die vraag te geven.
De beste ambassadeurs van de school zijn natuurlijk
de leerlingen zelf. Zij waren gekleed in oranje shirts
en heetten de potentiële havo- en vwo-leerlingen
samen met hun ouders in de aula van de school
welkom. Vervolgens werd verteld waar welke
informatie te verkrijgen was.
Spannende proefjes
Populair was het practicumlokaal van scheikunde,
waar spannende proefjes werden uitgevoerd door
heuse jonge laboranten uit de bovenbouw in witte
jassen. Ook het computerlokaal met door computers
bestuurde spelletjes was in trek bij de
basisschoolkinderen.
Maar ook konden de bezoekers bij een zogenaamde
Photobooth een gekke, kleurrijke foto van zichzelf
laten maken als aandenken aan deze open dag. En
was er voorlichting over vakken als natuurkunde,
filosofie, aardrijkskunde en muziek.
Puzzels
Wilde je je hersens eens goed laten kraken: dat kon
in het wiskundelokaal waar moeilijke puzzels op de
kinderen lagen te wachten om opgelost te worden.
Diverse schoolbands verzorgden in de aula
optredens en er werd drinken geserveerd. En buiten
brandde een kampvuur waar warme chocolademelk
gedronken kon worden.
Tekst en foto’s; Marie Claire Aling (vwo 4) voor
“Drents en Asser Courant”
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Rekenenexamen
Op 5 maart worden er weer rekenexamens afgenomen. Voor
H5 en V6 is het een verplicht examenonderdeel. De
leerlingen die niet aan deze verplichting hebben voldaan
worden bij dit examen ingedeeld en ontvangen hier ook
informatie over. De meeste leerlingen hebben het
rekenexamen al afgerond. Het cijfer komt wel op de cijferlijst
te staan, maar telt niet mee. Leerlingen uit H5 en V6 hebben
zich ook mogen inschrijven om hun cijfer te verbeteren. ook
die leerlingen zullen ingedeeld worden.
Nieuwe ontwikkelingen
Onlangs verscheen er informatie over het afschaffen van het
rekenexamen. Op 5 maart laten we de leerlingen uit V5 het
rekenexamen maken. De kans bestaat dat achteraf blijkt dat
het niet nodig was geweest. We kiezen er toch voor het
examen wel af te nemen om te voorkomen dat we eventueel
alsnog een inhaalslag moeten plegen. We houden de
veranderingen goed in de gaten en zullen waar nodig
betrokkenen informeren.
Klaas Bijl

Bèta-succes

- Nederlandse Wiskunde Olympiade
Op dinsdag 29 januari werd de eerste ronde van de
Nederlandse Wiskunde Olympiade gehouden. Op onze
school deden 13 leerlingen mee uit de tweede t/m vijfde
jaarlagen.
De NWO is een jaarlijkse wiskundewedstrijd voor
leerlingen van havo en vwo. Alle leerlingen van klas 1 t/m
5 met belangstelling voor wiskunde kunnen meedoen aan
de eerste ronde. Speelse en uitdagende opgaven testen
creativiteit en wiskundig inzicht. De NWO is niet alleen
bedoeld voor de ``bollebozen'', maar voor elke leerling die
zich uitgedaagd voelt door een probleem waarin
ongebruikelijke, leuke en niet-erg-schoolse-wiskunde aan
de orde komt. Voor het maken van de opgaven is geen
kennis van specifieke bovenbouwstof vereist.

→→→
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←←←
De Nederlandse Wiskunde Olympiade draait al vanaf
1962 en is daarmee de oudste Nederlandse schoololympiade. Nederland doet sinds 1969 ook mee aan de
Internationale Wiskunde Olympiade.
De NWO bestaat uit drie rondes:
De eerste ronde wordt op de deelnemende middelbare
scholen zelf gehouden en is bedoeld voor brede
deelname.
De tweede ronde wordt eind maart op een tiental locaties
in het land gehouden. Voor onze school is dat de RUG.
Vorig schooljaar hadden we 5 leerlingen in de tweede
ronde.
De finale wordt in september gehouden op één plaats in
Nederland. Afgelopen jaar nam één van onze leerlingen
deel aan de finale.
Uiteindelijk worden de beste 6 leerlingen afgevaardigd
naar de Internationale Wiskunde Olympiade.
Inmiddels is de uitslag van de eerste ronde binnen: vier
van onze leerlingen leerlingen horen bij de besten van
Nederland en gaan door naar de tweede ronde.
Het zijn: Brian en Juriën uit vwo 4 en Paul-Erik en
Maarten uit vwo 5.
Een heel mooi resultaat!
De tweede ronde vindt plaats op vrijdag 15 maart op de
Rijksuniversiteit te Groningen.
meneer de Jager
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De landelijke Geschiedenis Quiz
Leerlingen uit klas 1 tot en met 6 hebben dinsdagmiddag 12 februari meegedaan aan
de voorronde voor de Landelijke Geschiedenisquiz. In lokaal 2.13 streden zij voor
een finaleplaats.
Initiatiefneemster Jitske Brünner organiseert ieder jaar, in samenwerking met
Johanan de Vos, Ilse Knol, Lennart Schuur en Miriam Beijert de voorronde van de
quiz die voorheen bekend stond onder de naam iWatzkeburt? De quiz begon ooit in
Nijmegen zelf, maar kreeg als snel landelijke bekendheid. Tegenwoordig doen er
twintig scholen mee uit het hele land en dat aantal groeit nog steeds.
De voorronde wordt op de scholen zelf gehouden, daarna mag iedere school twee
deelnemers naar de landelijke quiz sturen.
Afgelopen dinsdagmiddag zat het lokaal vol met zenuwachtige leerlingen en één
moedige collega, Floris Harmanni. Allerlei historische onderwerpen kwamen voorbij
zoals de Cubacrisis, de Grieken, de Tachtigjarige Oorlog en uitspraken van Winston
Churchill. De leerlingen vonden de vragen “makkelijk” en soms ook “ontzettend
moeilijk!”. Floris hield het hoofd koel en liet niets blijken.
De eerste prijs was voor Joshua (V6), die vorig jaar nog als derde eindigde. De
tweede prijs was voor Marco (V6) en de derde prijs voor Sander (V6). De drie trotse
prijswinnaars gingen naar huis met een mooi boek, waaronder Kruistocht in
Spijkerbroek (!), Mythos van Stephen Fry en Een kleine geschiedenis van bijna alles
van Bill Bryson. Ook gingen alle leerlingen naar huis met een oorkonde. Floris
Harmanni scoorde net zoveel punten als de winnaar Joshua. Hij heeft, wat de sectie
geschiedenis betreft, dan ook een eervolle vermelding verdiend.
Joshua en Marco vertegenwoordigen het CS Vincent van Gogh tijdens de finale op
16 maart in Zutphen. De finalisten maken kans op eeuwige roem en op nog meer
bijzondere prijzen.
Wij houden jullie natuurlijk op de hoogte!
De sectie geschiedenis

Belangrijke data
Onderstaand ziet u het overzicht van de belangrijke data voor de komende periode.
De volledige planning kunt u ook vinden op onze website bij links en downloads Lariks.
8
9

voorjaarsvakantie
18-22 febr
25 febr deze week geen lln activiteiten plannen die voor lesuitval zorgen
huiswerkvrij onderbouw (klas 1-3)
profielkeuze klas 3 via DeDecaan.net en Zermelo
stukken naar ouderraad
uiterste aanmelding herkansing toetsweek 2
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28 febr-1 mrt rapportvergaderingen - reguliere lessen vervallen
1 mrt herkansing toetsweek 2
8.15 uur
10
4 mrt uiterste aanmelding spreekavond bovenbouw (klas 4-6)
ouderraad - lok.0.01
19.30 uur
4-8 mrt eerste uitwisselingsweek havo 4 en vwo 4
4-17 mrt tweede afnameperiode rekentoets (v5 + cijfer verbeteren h5/v6)
5 mrt excursie maatschappijleer vwo 5 (groep 3)
8.15-11.50 uur
8 mrt excursie maatschappijleer vwo 5 (groep 2)
8.15-11.50 uur
11
10 mrt uiterste aanmelding spreekavond onderbouw (klas 1-3)
11 mrt spreekavond bovenbouw (klas 4-6)
14 mrt Rotary beroepenvoorlichting
19.15 uur
15 mrt uiterste aanmeldingsdatum leerlingen groep 8 voor brugklas 2019-2020
clinic boksen en wandklimmen
15.00-16.15 uur
12
18 mrt spreekavond onderbouw (klas 1-3)
20-26 mrt toetsweek 3 voor bovenbouw
13
25 mrt indoor crickettournement tto-havo 2-3, tto-vwo 2-3
tweede ouderavond uitwisselingen havo 4 en vwo 4
19.30 uur
26 mrt slotdag toetsweek 3
27 mrt project of the history of the EU tto-havo 2
Europaproject tto-havo 3
European Union tto-vwo 3
27-29 mrt Engelandreis tto-havo 1, tto-vwo 1
28-29 mrt school-MEP vwo 4
29 mrt centraal inhaalmoment toetsweek 3
8.15 uur
14
1 apr deze week College Carrousel vwo 4
9.00-15.00 uur
praktijktentamens KMU havo 5
persluchtduiken voor BSM (niet wintersportreis leerlingen)
11.00-15.15 uur
2 apr trainingsdag HSP-MUN tto-vwo 5
uiterste aanmelding herkansing toetsweek 3 voor H5, V5 en V6
3 apr screeningsmiddag tto voor groep 8 lln
14.30 uur
4 apr praktijktentamens KMU vwo 6
5 apr Zeefdruk 5
voorlichting profielwerkstukken havo 4
14.10 uur
voorlichting profielwerkstukken vwo 5
15.00 uur
Popavond
19.30 uur
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