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1. Voorwoord
Vrijdag 17 december verlieten wij de school met de gedachte dat we in de laatste week voor
de kerstvakantie samen met onze leerlingen stil konden staan bij de kerstgedachte. En dan
komt op zaterdag het bericht dat de scholen voor voortgezet onderwijs met ingang van
20 december sluiten. Wie had dat verwacht.
Traditiegetrouw zetten we ons in deze laatste week voor de kerstvakantie in voor een goed
doel. Dit jaar wilden we ons opnieuw inzetten voor de voedselbank in Assen. Juist de mensen
die een beroep doen op de voedselbank hebben onze steun in deze tijd hard nodig. Aan de
oproep aan onze leerlingen om maandag of dinsdag ondanks dat de school dicht is toch iets
te komen brengen voor de voedselbank, werd door veel leerlingen gehoor gegeven. Samen
hebben we op dinsdagmiddag 142 grote dozen vol levensmiddelen aan de vrijwilligers van de
voedselbank in Assen mogen overhandigen. Ik ben super trots op alle leerlingen en collega’s
die hier een steentje aan hebben bijgedragen. Wat fijn om te zien dat we er voor elkaar zijn.
Ook dat hoort volgens ons bij één van onze grondlagen: leren leven.
Dit jaar stond het woord ‘leider’ centraal in de dagopeningen van vorige week. Alle mentoren
hebben gelukkig met hun leerling nog een online kerstviering gehad, waarbij ze ook stil hebben
gestaan bij het woord ‘leider’: de nieuwe leider die geboren werd. Een leider die ons kan leiden
in het leven in deze tijd op deze aarde.
De geboorte van Jezus brengt ons na zoveel jaren nog steeds licht. Het licht is nooit uitgegaan.
Nu, vele jaren later is het licht nog steeds aanwezig. Licht dat wij in ons leven ervaren en licht
dat we aan een ander kunnen geven.
Voor wie leeft in het donker, niet gezien, niet gehoord.
Voor wie het leven te zwaar vindt, bijna ondraaglijk.
Voor wie geen kant meer op kan,
geen lichtpuntjes ziet in het duister: Wees een licht.
Voor wie bang is voor de toekomst,
bang voor het Coronavirus en klimaatverandering.
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en bij het vallen van de avond nog geen plek heeft om te slapen.
Voor wie niet weet wat te doen,
verlamd door het donker: Wees een licht.
Voor wie een licht wil zijn voor een ander,
als vriend of vriendin voor hem opkomt,
of een arm om haar heen slaat.
Voor wie een licht wil zijn in de wereld,
door een lied te zingen,
een boek te schrijven of op te staan tegen onrecht.
Wees een licht.
Tekst: Talitha Frohn
Het team van CS Vincent van Gogh wenst u en onze leerlingen fijne feestdagen toe.
We hopen dat we elkaar op 10 januari op school in goede gezondheid mogen ontmoeten.
Ina Everts, directeur Vincent van Gogh Lariks

2. Eerste schooldag in 2022
10 januari 2022 is de eerste schooldag in het jaar 2022. Op 3 januari is er een persconferentie
waarin duidelijk zal worden of de scholen open gaan. In de laatste week van de kerstvakantie
ontvangen u en uw zoon/dochter informatie hierover via de mail.

3. ASMUN
De organisatie van ASMUN is een van de profielwerkstukonderwerpen voor tto-vwo leerlingen.
We zijn heel blij dat we dit jaar ook weer ons eigen MUN kunnen organiseren en wel op 27
januari 2022. De leerlingen die het organiseren zijn enorm druk en doen het ontzettend goed!
Zo hebben ze geregeld dat het dit jaar plaats kan vinden in het provinciehuis. Ook zijn ze goed
bezig met het organiseren van trainingen, de publiciteit (kijk vooral op de social media van
Asmun), en zijn de voorbereidingen voor de dag zelf al in volle gang. Het zal nog even
spannend blijven of het gaat lukken Asmun live door te kunnen laten gaan of dat het toch
online moet. De leerlingen zijn dan ook beide scenario’s aan het voorbereiden. Extra werk,
maar wel geweldig dat ze zo vastberaden zijn het door te laten gaan.
Dit jaar doen TTO H5, TTO V4, en TTO V5 mee aan Asmun. Zij hebben op 16 en 17 december
twee trainingsdagen gehad op Salland. Via de volgende link krijgt u een impressie van de
trainingsdagen.
Lotte Hoebeek – coördinator tto
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4. Eindopdracht of proefwerk?
Biologie is een één uurs vak in de tweede klas. Hierdoor moeten we soms creatief omgaan
met hoe we een hoofdstuk afsluiten, soms zit er namelijk tussen de start van een hoofdstuk
en het proefwerk wel 8 weken! Het afgelopen hoofdstuk mochten leerlingen kiezen; een
proefwerk of een eindopdracht. Dat levert echt mooie werken op zoals posters en deze film
door Samuel (E2A) die met zijn drone en beeldbewerkingsprogramma's het ecosysteem de
sloot heel goed uitlegt. Gewoon als inspiratie 😉
the ecosystem of the ditch / mini docu - youtube
Lisa Mulder – docent biologie

5. Winterpret op het Koopmansplein

Ook dit jaar organiseert “WintersAssen” weer een schaatsplein in hartje Assen. En wij mochten
daar als school weer dankbaar gebruik van maken tijdens de LO lessen. Met een heuse
schaatscoach op de baan, gingen de leerlingen helemaal los op hun ijzers. Slalommen,
bochtjes draaien en een estafette als eindvorm, een uur lang vermaak! Als er zo hard gewerkt
wordt, mag de innerlijke mens niet vergeten worden. Gelukkig konden we na de schaatsles
even opwarmen met een lekkere warme chocolademelk in het gezellige café!
Naast schaatsen hebben de leerlingen uit de tto-brugklas ook een curlingochtend gehad.
Bijgevoegde foto’s geven u een impressie van de ijspret. Meer ijspret is te zien via deze link.
Jan Willem Schonewille – sectie LO
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6. Gastles ‘project Duitse verkiezingen’
Rond de herfstvakantie zijn we als sectie Duits bezig geweest met een project
over de verkiezingen in Duitsland. Burgerschapsvorming is belangrijk en tevens
is het goed om de actualiteit in de klas te halen. De onderbouw en bovenbouw
zijn hier elk op een eigen wijze mee aan de slag gegaan. Hannah Huizing heeft
hier een tijdje terug al een mooi stukje over geschreven met een foto-impressie.
In de bovenbouw zijn er, naast het bespreken van de partijen en de uitslag, ook gastlessen
geweest. Deze werden gegeven door Janno Rook, oud-leerling van Lariks. Via de Nationale
Deutscholympiade kwam ik weer in contact met Janno en vervolgens heb ik hem gevraagd
om gastlessen te komen geven. Hij reageerde heel enthousiast en zei dat hij graag naar Lariks
wilde komen om lessen te geven. Hieronder volgt een korte impressie van de gastlessen door
Janno zelf.
"Als oud-leerling van Lariks kreeg ik begin september een uitnodiging van de sectie Duits om
een gastles te geven over de Duitse politiek. Na afronding van het gymnasium aan deze school
in 2017 ben ik politicologie gaan studeren, waarbij ik me in mijn master nu specialiseer in de
internationale politieke economie. Vorig jaar ben ik daarnaast internationaal secretaris van het
bestuur van DWARS, GroenLinkse Jongeren geweest en sinds september loop ik stage bij het
Rijnland Instituut waar ik me bezig hou met de samenwerking in het beroepsonderwijs in de
Nederlands-Duitse grensregio. In de toekomst hoop ik mij verder te ontwikkelen in
internationale samenwerking op het gebied van de duurzame economie, onderwijs en
techniek.
Op donderdag 23 september heb ik aan verschillende bovenbouwklassen HAVO en VWO
gastlessen gegeven over Nederlands-Duitse samenwerking op onder andere politiek gebied,
waarbij er ook aandacht is besteed aan de invloed van de geschiedenis van ca. 1920 tot 1950
in de hedendaagse Duitse politiek. In het kader van het project van de vakgroep Duits over de
verkiezingen in Duitsland op 26 september was dat uiteraard zeer passend. Daarnaast was
het interessant om met de leerlingen in gesprek te gaan over de Duitse politiek in verleden en
heden. Ik kijk terug op een geslaagde dag!"
Het was heel leuk om Janno les te zien geven. Je kon echt merken, dat hij in politiek en
geschiedenis geïnteresseerd is en dat daar zijn passie ligt. De leerlingen waren enthousiast
en probeerden echt het gesprek over politiek aan te gaan. Mooi om te zien! Al met al was het
voor iedereen een geslaagde dag.
Anette Rutgers – sectie Duits
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7. Kerstactiviteiten
Afgelopen maandag was het heel stil in school zo plotseling zonder al onze leerlingen.
We hebben een kerstclip opgenomen om de leerlingen te laten weten dat we dit jaar ons hart
aan onze leerlingen geven. Het resultaat kunt u hier zien.

Aan de oproep aan de leerlingen om met een bijdrage voor de voedselbank naar school te
komen en dan met de schoolspullen weer naar huis te gaan is massaal gehoor gegeven.
Dinsdagmiddag konden we de voedselbank 116 volle dozen overhandigen. Namens de
Voedselbank Hart Van Drenthe en CS Vincent van Gogh willen we alle leerlingen, ouders,
buren en families die op 20 en 21 december naar school zijn gekomen en zoveel tassen met
producten hebben binnengebracht heel erg bedanken
Het was hartverwarmend
Bekijk hier de aftermovie van de inzameling voor de voedselbank.

Online kerstviering met E3B/C3A
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8. Oud leerlingen
Wij zijn trots op onze leerlingen, maar ook op onze oud-leerlingen.
Regelmatig worden we op de hoogte gebracht van successen die van oud-leerlingen behaald
hebben. We vinden het altijd erg fijn om te horen en delen het graag met u.
Het judo-succes van Marit Kamps hebben we al vaker benoemd. Marit is tijdens de
Judo TeamNL Awards verkozen tot judotalent van het jaar. Marit werd dit jaar
wereldkampioen bij de junioren, derde bij het EK junioren en twee keer derde bij de
European Open in Praag en Zagreb. Bij de European Cup voor junioren heeft ze de
wedstrijd in Praag gewonnen en werd ze in Budapest tweede. Op de wereldranglijst
voor junioren staat Kamps tweede, in de klasse boven 78 kilo.
Fotorechten Judo Bond Nederland

Sterre Smit heeft in 2019-2020 het havo succesvol bij ons afgesloten en
kortgeleden is haar eerste boek ‘Vergeet mij niet’ gepubliceerd. Dit boek
beschrijft de verschillende fases van persoonlijke groei als tiener. Waarbij
Sterre herkennende situaties beschrijft waar veel jongeren zich in kunnen
bevinden en waarbij ze worden meegenomen in het hele proces.
Een korte samenvatting; Een verhaal van een tiener.
Het moment dat je voor het eerst breekt. Het besef dat je krijgt dat je nooit
meer terug kan naar hoe het was. Naar de wanhoop die je voelt om jezelf
bij elkaar te rapen. Tot de beladen gevoelens en onzekerheden wanneer
je te snel in een persoon ziet wat je zoekt. Maar aan het eind was je nog
niet geheeld. Door het vermijden van pijn ben je opnieuw verloren. Eindigt
je reis met het accepteren van jezelf. Leer je om jezelf te zijn.
Vergeet mij niet
ISBN 9789464501025 te bestellen via ww.boekscout.nl
Iets langer geleden heeft Corine Baard-Post haar diploma op, toen nog, de CSA gehaald.
Tijdens de lessen Nederlands werd ze door haar docent gewezen op haar ‘schrijftalent’.
Hoewel het nog een aantal jaren heeft geduurd voordat haar eerste boek ‘Lotte, Hannah &
Emmy; Arnhemse meisjes in oorlogstijd’ gepubliceerd is.
Stel je voor: je bent een meisje of een jongen van 14, 15, 16 jaar. Je gaat naar school. Je hebt
vrienden en vriendinnen. Ach… net als jij eigenlijk. Dan breekt er oorlog uit en je land wordt
bezet. Heftig! Maar na een tijdje gaat jouw leven weer gewoon door. Je gaat naar school, je
maakt huiswerk, je hangt wat met je vrienden, je wordt verliefd. Natuurlijk wordt er thuis veel
gepraat over de politieke situatie. En natuurlijk zijn er verschillende meningen. Ook op school
hebben leraren en leerlingen een mening over de bezetting. De een is fel tegen, de ander ziet
er wel wat in en sommigen houden hun mening voor zich. Want je weet maar nooit hoe
gevaarlijk het is om openlijk je mening te verkondigen. Op een dag mag een van jouw beste
vrienden niet meer naar dezelfde school, niet meer mee naar het zwembad, het park of de
bioscoop… en nog weer later wordt de sfeer nog grimmiger. Hele groepen mensen worden
weg gevoerd. Waarheen? Niemand weet het precies. Er zijn mensen die in het geweer komen
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tegen de bezetters. Ze worden zonder pardon gemarteld en vermoord.
En waar sta jij? Wat vind jij? Wat doe jij? Blijf je vrienden met degene die
er anders over denkt? Durf je diegene nog te vertrouwen?
Dit boek gaat over drie meisjes tijdens de tweede Wereldoorlog in
Arnhem. Maar de thema’s speelden/spelen overal. Het hadden ook
jongens kunnen zijn en in iedere willekeurig stad of dorp in Nederland.
Houdt hun vriendschap stand? Overleven ze allemaal de oorlog? Hoe
gaan ze om met de keuzes die hun ouders maken en waar kiezen ze zelf
voor?
Lotte, Hannah & Emmy; Arnhemse meisjes in oorlogstijd
IBSN 9789083183336 te koop/bestellen bij de boekhandel.
Meer informatie over het boek vindt u op de website via deze link.

9. Belangrijke data
Uiteraard is doorgang afhankelijk van de geldende maatregelen i.r.t. corona. Op 3 januari
hopen wij meer duidelijkheid te hebben over de gevolgen voor onze planning. In de eerste
schoolweek van 2022 zullen wij een volledig ge-update planning op de website plaatsen.
Onderstaand ziet u het overzicht van de belangrijke data voor de komende periode.
start
52/1
2
3

10 jan
17 jan
17-18 jan
18 jan

19-26 jan
21 jan
4

24 jan
26 jan
27 jan
28 jan

5

29 jan
31 jan
1 feb

omschrijving
Kerstvakantie 25 december 2021 t/m 7 januari 2022
start 2022 voor medewerkers - lesuur 1-2
start lessen volgens rooster vanaf het 3e lesuur
voorlichting profielkeuze V3
40 min rooster; va 12.15 uur leerlingen vrij (verplaatste data)
profielkeuze workshops havo 3 en vwo 3 door Hanze en RUG
voorlichting profielkeuze TL4 Salland en Beilen
voorlichting profielkeuze H3
toetsweek 2 voor bovenbouw (klas 4-5/6) - verplaatste data
1ste versie profielwerkstuk inleveren voor havo 5 en vwo 6
inleveren adviezen klassen 1, 2, 3
vakkenmarkt voor H3, V3 en TL4 Salland/Beilen
cito Engels vwo 6
slotdag toetsweek 2
open dag Salland
ASMUN tto havo-vwo 5 (organisatie lln tto vwo 6)
OPEN MIDDAG en AVOND VvG Lariks
cito Frans vwo 6
opendag RUG
centraal inhaalmoment toetsweek 2
cito Duits havo 5
cito Engels havo 5
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19.30

19.00
20.15

20.00
21.15

12.00
19.00

21.00

16.00
08.00
16.00

20.30
17.30
20.30

08.15

10.15

7

6

7

8

2 feb inleveren profielkeuze klas 3 via DeDecaan.net
cito Frans vwo 5
3 feb cito Duits vwo 6
4 feb cijfers inleveren onderbouw
7-9 feb examenreis tto havo 5 en tto vwo 6
7-11 feb deze week Art project tto havo 2
7 feb voorlichting tto voor ouders en lln groep 8
8 feb nat. Geschiedenisquiz - lokaal 2.13
9 feb meedraaiavond voor leerlingen en ouders/verzorgers groep 8
10 feb studiekeuzeworkshops V5
12 feb opendag Hanzehogeschool
14 feb hele week 40 minuten rooster ivm leerlingbesprekingen
14 feb lessen tot 11.50 o.b.v. 40min., daarna leerlingen lesvrij
15 feb lessen tot 11.50 o.b.v. 40min., daarna leerlingen lesvrij
16 feb lessen tot 13.35 uur o.b.v. 40min., daarna leerlingen lesvrij
17 feb lessen tot 13.35 uur o.b.v. 40min.
herkansingen toetweek 2
18 feb lessen tot 13.35 uur o.b.v. 40min., daarna leerlingen lesvrij
Zeefdruk 5
Voorjaarsvakantie 21 februari t/m 25 februari 2022

12.00

19.00
15.15
19.00
10.00
10.00

20.00
16.30
21.00
14.00
16.00

08.15
08.15
08.15
08.15
14.15
08.15

11.50
11.50
13.35
13.35
16.40
13.35

Fijne feestdagen en een gelukkig nieuw jaar
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