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1. Voorwoord
Pasen is het feest van nieuwe kansen, van opstaan en verdergaan wat er ook gebeurt.
Pasen is het verhaal van een nieuw begin.
Marije Hage heeft een gedicht hierover gemaakt:
Vandaag is een nieuw begin
Ook als we denken dat we alles verpest hebben
Ook als we denken dat het nooit meer goed komt
Vandaag is een nieuw begin
Met ruimte voor verdriet om wat is gebeurd
En ruimte voor boosheid om wat niet kon of niet is gelukt
Vandaag is een nieuw begin
Met hoop voor de toekomst
En vertrouwen in elkaar.
Vandaag hoorden we:
Je kunt altijd een nieuw begin maken. Het is nooit te laat.
Soms is het moeilijk om dat te blijven geloven,
Help ons dan God,
vandaag en alle dagen die nog gaan komen. Amen
Ik wens iedereen heel goede paasdagen!

→→→

Zeefdruk 6 2021-2022

csvincentvangogh.nl

1

Leerlingactiviteiten
Gelukkig kunnen we voor leerlingen weer activiteiten buiten de reguliere lessen
organiseren. Voorbeelden hiervan zijn:
- Excursie naar Engeland
- Sportactiviteiten zoals Olympic Moves
- MEP (Model European Parlement) en MUN (Model United Nations)
- Theatervoorstellingen of museumbezoek.
Afgelopen dinsdag konden we weer ouders en andere belangstellenden welkom heten
bij de expositie kunst beeldende vorming en het eindconcert muziek. Het was een
geweldige avond, waarin talenten van leerlingen zichtbaar werden. Afgelopen week
waren ouders uitgenodigd voor het bijwonen van een toneelvoorstelling die door
leerlingen van tto 1 tot en met 4 met een professional werd opgevoerd.
De internationaliseringsactiviteiten voor de bovenbouw (werkweek en uitwisseling)
staan gepland in de eerste weken van het nieuwe schooljaar. We merken aan
leerlingen dat ze genieten van deze activiteiten en dat zij en ook wij dit de laatste twee
jaar hebben gemist.
Ziekte
Naast corona speelt op dit moment ook de griep ons parten. Daardoor hebben we, ook
nu nog te maken met veel ziekte. Gelukkig is de ziekteperiode meestal slechts enkele
dagen. We proberen lesuitval tot een minimum terug te dringen en onze roostermakers
spelen hierin een belangrijke rol.
Ina Everts MEd, MGM - locatiedirecteur

2. Brugklasfeest Lariks
Het kan weer! Het jaarlijkse brugklasfeest kon in de herfst helaas nog niét doorgaan, maar om
onze brug-kanjers van dit jaar toch op een gezellig feest te trakteren doen we het nu in de
lente. En wel op vrijdag 13 mei.
We beginnen om 19.30 uur. Er is een DJ die lekkere dans- en luisternummers draait. Er zijn
ook megaspellen opgesteld (binnen, en als het kan ook een paar buiten) en voor de lekkere
trek zijn er kraampjes met een aantal bijzondere snacks. Ook kan er een leuke (groeps)foto
gemaakt worden in de Brugklas-Photo-Booth. Om 22.00 uur sluiten we, voldaan na een
gezellige avond, de deuren weer.
De toegang is gratis. Neem wel je schoolpasje mee. Introducees zijn niet toegestaan.
We hopen alle brugklassers op 13 mei te zien. Tot dan!
De brugklasmentoren

Zeefdruk 6 2021-2022

csvincentvangogh.nl

2

3. Concertbezoek vwo 5 Muziek
Vorige week kwamen we tijdens de les Muziek in V5 op het idee om naar een concert
te gaan. Zo gezegd zo gedaan! De leerlingen regelden zelf het vervoer en we
ontmoetten elkaar afgelopen woensdagavond in de drukte van de Oosterpoort in
Groningen.
Het Noord Nederlands Orkest o.l.v. Dirk Brossé speelde muziek van John Williams (90
jaar), componist van filmmuziek van Harry Potter, Star Wars, Jurassic Park, Jaws en
nog veel meer.
Een leuke bijkomstigheid was dat de dirigent tussen de stukken door vertelde over de
muziek, over John Williams en de manier waarop hij zijn stukken componeert.
Daardoor werd het een leerzame, maar ook een lange avond. De laatste leerling was
rond mindernacht thuis, maar dat kon ze niks schelen.
Ze vonden het indrukwekkend; zo’n groot orkest
en de muziek die ze uiteraard herkenden!
Fantastisch om de leerlingen zo te zien genieten
en ze weer een bijzondere ervaring op te kunnen
laten doen. Ze waren een dankbaar publiek!
Esther van Popta

4. Uitwisseling tto-havo 3
Van 5 t/m 7 april had P3A een online uitwisseling met 11 leerlingen van Lycée Jules
Haag uit Besançon. Een geheel nieuwe ervaring!
In onze Whatsappgroep is heel wat informatie uitgewisseld. Dinsdag zijn we via de
Zaanse Schans naar Amsterdam gegaan. Daar hebben we een bezoek gebracht aan
museum Body Worlds. Vervolgens hebben we gespeurd door het oude centrum aan
de hand van foto’s en vragen. Woensdag hebben we via een Webinar contact gehad
met de Franse leerlingen en docenten. We hebben elkaars school en stad
gepresenteerd en we hebben Kahoots gemaakt en gespeeld. Ook de info opgedaan
in A’dam is online verwerkt. Tot slot zijn er over en weer recepten uitgewisseld.
Donderdag hebben de Franse leerlingen Dijon, de hoofdstad van hun regio,
gepresenteerd. Onze leerlingen hebben digitale posters gemaakt over Assen, met
behulp van foto’s die ze gemaakt hebben tijdens de stadswandeling. ’s Middags
hebben ze in groepen inkopen gedaan voor de afsluiting van deze drie leuke dagen:
het diner. Elke groep heeft genoten van de zelfbereide Franse en Hollandse gerechten.
Op 20 mei hopen wij elkaar in levenden lijve te begroeten in Lille.
Margriet Rozendal en Marian Bramer
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5. Eindexpo en eindconcert
12 april hadden we na 2 jaar eindelijk weer een echte eindexpositie en eindconcert
waarin de leerlingen van H5, V5, V6 hun schoolexamen praktijkwerk konden
presenteren middels een expositie en een eindconcert. Het was een zeer geslaagde
en sfeervolle avond, waar wij met veel trots hebben kunnen genieten samen met de
leerlingen en ouders, grootouders, vrienden en collega's. Het was waanzinnig!
De beeldende werken zijn nog steeds te bewonderen aan de wand en in de
expositieruimte. De foto's zijn gemaakt door Leen Rombaut van LR-fotografie.
Esther van Popta, Barbara Oostlander, Joselien Eijkelenboom, Hariët Locht-Kwakman
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6. Belangrijke data
Onderstaand ziet u het overzicht van de belangrijke data voor de komende periode.
De planning is ook te vinden op onze website.
16

17/18

19

20

17-18 apr Pasen
19 apr examentraining havo 5 en vwo 6
Benefiet Oekraïne
20 apr Laatste School Dag voor examen leerlingen
uiterste opgave herkansing toetsweek 3 h4, v4-5
21 apr Trainingsdag HSP MUN tto-vwo 5
examenvoorlichting en examenfoto's havo 5 en
vwo 6
22 apr Goethe examens vwo 5
bezoek Amsterdam havo 5
COC project V4A
COC project V4C
COC project V4B
meivakantie 25 april t/m 6 mei
28 apr examen AS & A level
2 mei examen AS level Global Perspectives tto vwo 5
4 mei examen AS & A level tto-vwo 5
5 mei IGCSE examen tto havo-vwo 3
9 mei IGCSE examen tto havo-vwo 3
examentraining havo 5 en vwo 6
9-14 mei Erasmus+ project vwo 3 naar Spanje
10 mei herkansing toetsweek 3 havo 4 en vwo 4-5
11 mei examen IGCSE Litrature English tto vwo 5
12 mei cricketchallenge tto 2 - Apeldoorn
12-30 mei Centraal Examen - eerste tijdvak
13 mei Brugklasfeest
16-18 mei tto vwo 3 Engeland
16 mei examen Global Perspectives tto havo 4
DU pre-test cito leesvaardigheid vwo 5
17 mei
18 mei bezoek tto-havo 2 aan Hamm
bezoek Amsterdam vwo 5
excursie Amsterdam Geography tto vwo 2
19-20 mei Athene Spelen havo 4 en vwo 4-5
19 mei examen IGCSE Litrature English tto vwo 5
20 mei HSP MUN tto-vwo 5
veldwerkdag Drentslandschap havo-vwo 3
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08.15 15.15
18.15 21.00

08.15 16.40
vanaf 13.00
08.00
09.05
11.00
13.05

18.00
11.00
13.05
15.00

08.15 15.30
14.10
08.00 12.00

19.00 22.00
08.00
08.15
08.45
08.00
08.00

12.00
09.15
11.15
19.00
18.00

08.00 12.00
08.15 17.00

5

21

22

23-24 mei
23-25 mei
23-25 mei
23 mei
24 mei
25 mei
26 mei
27 mei
29mei-3juni
30mei-3juni
31 mei
1 juni
2-3 juni
2 juni

23

3 juni
5-6 juni
8 juni
9-10 juni
9 juni

10 juni
11 juni

taaldorp Frans voor H3 en V3
tto havo-vwo 1 reis
projectweek Brave New world tto havo-vwo 3
trainingsdag HSP MUN tto-havo 4
excursie Lauwersoog klas 2
taaldorp Duits voor havo 3 en vwo 2
HanzeXperience havo 4
Hemelvaartsdag - vrije dag
werkdag invulling n.t.b. - leerlingen lesvrij
vertrek Alpe d'HuZes
tto-havo 4 meerdaagse excursie o.v.b.
bezoek Amsterdam vwo 5
Walibi vwo 3
taaldorp Spaans vwo 4
vakantiemarkt tto 1
taaldorp Spaans havo 4
beklimming Alpe d'HuZes
Open Podium
Zeefdruk 7
Pinksteren
excursie Rotterdam tto vwo 5
DELF examens
Europaproject tto 3 - tijdens lessen His, Geo, Eco
Hamm op bezoek bij tto-havo 2
uitslag eerste tijdvak CE
examenvergadering vwo 14.00 uur
examenvergadering havo 15.00 uur
opgave 2e tijdvak voor 12.00 uur
diplomering Cambridge examens
mondelinge examens DELF

08.15 16.00
09.00 11.30

08.00 17.00

n.t.b.

08.00 18.00
09.00 12.00

Fijne Pasen!
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