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1. Voorwoord
Vriendschap
Deze week staat bij de dagopeningen het thema ‘vriendschap’ centraal.
Voor jongeren is vriendschap belangrijk. De mening van vrienden telt. Maar zijn alle vrienden
echte vrienden. Vrienden waarmee je kunt lachen en huilen? Echte vrienden begrijpen je. Ze
komen voor je op en laten je niet zomaar vallen. Vrienden waarop je kunt vertrouwen zijn echte
vrienden.
Bij vriendschap hoort ook elkaar ontmoeten, samen dingen doen en plezier met elkaar hebben.
Ik hoop dat onze leerlingen na de voorjaarsvakantie, wanneer de coronamaatregelen
versoepelen, elkaar weer overal kunnen ontmoeten en kunnen genieten van de aandacht voor
elkaar. Ook hoop ik dat onze leerlingen aandacht hebben voor die leerlingen die geen
vriendschap ervaren of die het soms moeilijk vinden om vrienden te maken.
Bij vrienden mag je echt jezelf zijn. Bij ons op school mag je zijn wie je bent.
God,
Wat een geluk als je een vriend hebt
met wie je kunt lachen en huilen.
Iemand met wie je goed kunt praten,
maar bij wie dat ook niet altijd hoeft.
Wat een geluk als je een vriend hebt
bij wie je echt jezelf kunt zijn.
Voor wie je geen geheimen hebt
en die ook niets verbergt voor jou.
Wat een geluk als je een vriend hebt
bij wie het veilig voelt en vertrouwd.
Help ons om zo’n vriend te vinden.
Help ons om zo’n vriend te zijn.

(Bron: Oase)
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Versoepelingen na de voorjaarsvakantie
Op 15 februari heeft de Minister aangegeven dat de coronamaatregelen per 18 en 25 februari
versoepeld worden. Na de voorjaarsvakantie betekent dat voor ons:
-

-

Tussen verschillende groepen binnen de school mag weer worden samengewerkt.
Daardoor kunnen we weer activiteiten organiseren waar leerlingen uit verschillende
klassen/groepen aan deelnemen.
Ouders en verzorgers en andere externen mogen de school weer in. We kunnen weer
fysiek met ouders en leerlingen samen in gesprek.
De mondkapjesplicht vervalt. Hierdoor hoeven leerlingen en medewerkers ook op
school geen mondkapje meer te dragen.
Het advies om afstand te houden in het onderwijs vervalt.

Het is heel fijn dat de maatregelen versoepeld worden. We hopen ook dat het aantal
besmettingen onder leerlingen en docenten zal afnemen. Door het versoepelen van de
maatregelen is het weer mogelijk om naast de reguliere lessen andere onderwijsactiviteiten te
organiseren, zoals bijvoorbeeld excursies.
De voorjaarsvakantie staat voor de deur. Ik wens iedereen een hele prettige vakantie toe en
hoop dat op 28 februari alle leerlingen weer ‘gewoon’ naar school kunnen.
Ina Everts, directeur CS Vincent van Gogh Lariks

2. Schooltuin
We zijn bezig met het ontwikkelen van een schooltuin (moestuin en verwilderde tuin).
Voor deze schooltuin hebben we nog tuingereedschap nodig, zoals:
-

Scheppen/batsen/spaden/handschepjes.
Harken/handharkjes.
Cultivators/handcultivators (drietanden).
Schoffel, riek (voor het maaisel van de wilde tuin).

Het is voor ons geen probleem als bijvoorbeeld de steel van het tuingereedschap kapot is.
Mocht u tuingereedschap over hebben, dan ontvangen we het gereedschap graag van u.
U kunt een bericht sturen naar lariks@csvvg.eu
Namens de leerlingen en betrokken collega’s alvast
bedankt.
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3. Project Y
In de brugklassen zijn we begonnen met Project Y. Samen diverse klassen van
de vestigingen Salland en Beilen. De leerlingen hebben een les gehad over waar
het gebruik van paaseieren versieren vandaan komt, de goudsmid Fabergé, de
Tsaar en Tsarina Romanov en het enorme verschil tussen arm en rijk aan het
begin van de 20e eeuw.
Iedere leerling van de 1e klas Lariks heeft verschillende ontwerpen gemaakt en
beschildert een ei van 12 cm. Van iedere brugklas wordt één ontwerp uitgekozen
en in 80cm uitgevoerd door een groepje leerlingen.
Vanaf 25 maart zijn al die grote eieren weer te bewonderen op de Brink voor het
Drents museum.
De kleine eieren worden in school en in diverse winkels opgehangen.

4. Poëzieweek
In veel klassen hebben we tijdens de lessen Nederlands aandacht besteed aan de
Poëzieweek 2022, die van 27 januari t/m 2 februari duurde. Ter afsluiting van deze week heeft
onze oud-leerling Jozua Pentury ('JOOZ') op donderdag 3 februari op Lariks workshops 'rap'
en 'spoken word' gegeven aan zes verschillende klassen (H/V 1,2,3). De workshops waren
een groot succes! Veel leerlingen hebben hun talenten laten zien. Er zaten pareltjes tussen!
Prachtige gedichten en knappe raps op een swingende beat waren het resultaat.
namens de sectie Nederlands - Petra Bokelmann
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5. Art-project excursie
Afgelopen woensdag 9 februari is P2A voor het eerst op excursie geweest. Voor het Art-project
(TTO) gingen we met een bus naar Amsterdam naar museum STRAAT. 's Morgens hadden
we een rondleiding langs allemaal grote graffiti 'pieces'. Er werd verteld hoe de
maatschappijkritische onderwerpen zijn vormgegeven.
's Middags kregen we een workshop 'stencil art', hoe een graffiti-piece gemaakt wordt zoals
Banksy dat doet. Mallen van een voorstelling uitsnijden zodat de verschillende lagen konden
worden gespoten.
Er waren bordjes en stencils voor ons klaargemaakt zodat wij konden uitsnijden (priegelwerk!)
en verschillende lagen (kleuren) konden spuiten.

namens de collega’s Art en tto - Anneli Verkade
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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.

28 febr
7 mrt
8 mrt
9-14 mrt
10 mrt
14 mrt

15 mrt
18-21 mrt
22-29 mrt
25 mrt
31 mrt
31 mrt
1 apr
4 apr
5 apr
6-7 apr
6-8 apr
6 apr
7 apr
8 apr
11 apr
12 apr
13 apr
14 apr
15-18 apr

Voorjaarsvakantie 21 februari t/m 25 februari 2022
huiswerkvrij onderbouw (klas 1-3)
Ouderspreekavond alle klassen onder- en bovenbouw (klas 1-5/6)
internationale vrouwendag/Rafelende randen voor tto havo-vwo 4-5
wintersportreis BSM
Rotary beroepenvoorlichting
deadline inleveren profielwerkstuk havo 5 en vwo 6
Ouderraad en ouderplatform tto
voorlichtingsavond tto-reis voor tto-havo 1-2 en tto-vwo 1-2
COC project havo 2, alle klassen 3 en vwo 4
40 min rooster; leerlingen va 12.15 uur vrij
toetsweek 3 voor BB (klas 4-5/6)
opendag Hanzehogeschool voltijd opleidingen
excursie gymnasium 4-6
inleveren definitieve profielkeuze klas 3 via de decaan
bezoek politiek Den Haag - havo 5
centraal inhaalmoment toetsweek 3
praktijkexamen KMU havo 5
vwo 4 MEP
vakantiemarkt tto havo-vwo 1
tto havo-vwo 2 reis
inleveren cijfers toetsweek 3 havo 5, vwo 6
uiterste opgave herkansing toetsweek 3 havo 5, vwo 6
praktijkexamen KMU vwo 6
kunstexcursie KBV havo 5 en KBV vwo 6
Zeefdruk 6
herkansing toetsweek 3 havo 5 en vwo 6
eindexpo KBV/KMU
College Carrousel V4 (optie 2)
voorstelling Houten Huis klas 3
inleveren cijfers toetsweek 3 havo 4, vwo 4-5
College Carrousel V4 (optie 1)
Paasweekend

19.15

21.00

19.30

21.00

16.00

19.00

12.00
08.00
08.15
08.15

12.00
23.59
08.15

18.00
16.40

16.40

Fijne vakantie!

Zeefdruk 5 2021-2022

csvincentvangogh.nl

5

