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1. Voorwoord
Vorige week hebben we aan veel leerlingen een diploma mogen uitreiken. Ze hebben een
geweldige prestatie geleverd. De afgelopen jaren hebben ze te maken gehad met online
lessen en lessen op school. Dan weer zaten ze alleen achter een scherm thuis en dan weer
met zijn allen samen op school. De ene leerling kon hier prima mee omgaan en een ander had
hier meer moeite mee. Ondanks dit zijn ze bijna allemaal geslaagd. Van de havo-leerlingen is
95% geslaagd en van de vwo-leerlingen 98%. We mogen daar, na de coronaperiode, wel heel
erg trots op zijn.
In mijn toespraak heb ik ook aangegeven dat ze nu een diploma krijgen met cijfers erop. Maar
wat ze op school geleerd en gedaan hebben, is niet alleen in cijfers te vatten. Ze hebben
mogen ontdekken wie ze zijn. Dat sluit mooi aan bij een quote van onze school: “Je mag er
zijn!”
Helaas hebben we niet aan alle leerlingen een diploma kunnen uitreiken. We hopen dat dat
na het derde tijdvak of volgend jaar wel kan.
De leerlingen gaan nu de toekomst tegemoet. Daarbij sluit een gedicht uit de oase heel mooi
aan:
God,
Op weg naar de toekomst
Dragen we herinneringen mee.
Wees de steun in onze rug
als we terugkijken
op dingen die akelig waren.
Dat we de kracht vinden om
die los te laten en te verwerken.
Geef dat we ook oog hebben
voor wat mooi en goed was.
Dat dit ons gelukkig maakt.
Dat het ons energie geeft
om ook iets mooi te maken
van de tijd die voor ons ligt.
→→→
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Alle leerlingen die geen examen hebben gedaan, hebben de afgelopen jaren ook online
lessen moeten volgen. Het afgelopen jaar zijn de meeste lessen gelukkig op school
gegeven. We hebben ook weer gemerkt dat het elkaar ontmoeten naast het volgen van ons
onderwijs een heel belangrijk aspect van schoolgaan is.
Uw zoon of dochter heeft nu het schooljaar 2021-2022 afgesloten. Het team van Vincent
van Gogh Lariks wenst hem/haar samen met u een hele fijne vakantie toe. Tot ziens na de
vakantie.
Namens het team van Vincent van Gogh Lariks,
Ina Everts

2. Start schooljaar 2022-2023
We ontvangen onze leerlingen op woensdag 31 augustus a.s. aangezien we met twee
studiedagen voor het personeel starten. De brugklasleerlingen starten met een meerdaags
introductieprogramma, de overige leerlingen starten met een ontvangst door de teamleider
en hun mentor. Alle leerlingen ontvangen de 31e hun boekenpakket.
Onderstaand ziet u het overzicht van de ontvangst op woensdag 31 augustus;
woensdag 31 augustus 2022 – ontvangt leerlingen
introductieprogramma brugklassen
ontvangst en activiteiten H2, P2, aansluitend boeken halen
ontvangst en activiteiten A2, G2, E2, C2, aansluitend boeken halen
ontvangst en activiteiten H3, P3, aansluitend boeken halen
ontvangst en activiteiten A3, G3, E3, C3, aansluitend boeken halen
ontvangst H4, boeken halen en activiteiten per mentorgroep
ontvangst V4, boeken halen en activiteiten per mentorgroep
ontvangst H5, boeken halen en activiteiten per mentorgroep
ontvangst V6, boeken halen en activiteiten per mentorgroep
ophalen boeken brugklassen
ontvangst V5, boeken halen en activiteiten per mentorgroep
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Maar eerst een fijne vakantie!
Aline Beukeveld
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3. Open podium 2 juni 2022
Het was weer een ouderwets gezellige avond, met geweldige optredens! Op donderdagavond
2 juni organiseerden we (leerlingen en collega's) voor het eerst sinds lange tijd weer een Open
Podium. Iedereen had er zin in, de sfeer was fantastisch en de opkomst overweldigend.
We mogen wel concluderen: Vincent heeft ontzettend veel talent! Van muziek in verschillende
formaties tot beeldende kunst bij de entree en van een verbluffende goochelact tot de
geweldige presentatie. Het was mooi om iedereen te zien schitteren: wat een avond!
Met de foto's (LR-fotografie) kunnen we nog even nagenieten of een beetje een indruk krijgen
van deze avond. In november hopen we weer een Open Podium te kunnen organiseren: bent
u/ben jij er dan ook (weer) bij?!
Hannah Huizing, Gideon Piontek en Esther van Popta
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4. Gedichten
De leerlingen van vwo 6 hebben bij het vak Nederlands een gedicht geschreven. Het blijft
fantastisch om te zien en horen dat er zoveel talent in onze leerlingen zit. Daar zijn en blijven
we uiteraard erg trots op.
Het onderstaande gedicht is van Aylin Decker.
Watercyclus
Eerst kwamen we terecht
in een grote zee met
talloze andere
waterdruppels vervlecht.
Met familie als zwembanden langs de randen
van de aarde dreven
we bezield door hun stem.
Onder de warme zon
en haar brede armen
groeiden we
tot wolkenhoog in de horizon.
Toen dansend op de wind
zagen we de wereld,
hoorden haar verhalen
en opeens niet meer kind
Te zwaar met ons allen
voor die wolk, waar we zes
jaar waren, is het tijd
als regen te vallen.
Onvast waar we komen
in die grote diepte,
maar wel wetend dat we
altijd verder stromen.
Ailyn heeft het zelf voorgedragen tijdens de diplomeringen.
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5. De schooltuin
De schooltuin begint nu echt z’n groenten af te werpen. De eerste spinazie is geoogst en de
eerste radijsjes zijn mee naar huis. Het wordt steeds gezelliger nu alle plantjes boven zijn,
maar bovenal is het erg mooi om te zien hoe enthousiast H1A is. De leerlingen willen als ze in
de tuin zijn meteen kijken wat er opgekomen is en hoe groot hun plantjes zijn. De foto’s spreken
voor zich.
Starten met iets nieuws is altijd spannend en kost veel tijd en inzet. We zijn er nu wel van
overtuigd dat de Tuin een toekomst heeft. Daarom herhalen we de oproep voor oud
tuingereedschap. Klein gereedschap hebben we nu voldoende maar we zouden nog goed een
paar spades/batsen/scheppen kunnen gebruiken. Dus als iemand nog wat in een hoekje van
de schuur heeft staan en het kwijt wil.... we kunnen ze goed gebruiken!
Ingwer van Hoek – toa

De klas op de tuin

De oogst van radijsjes is boven verwachting

Aardappels poten; ze zijn geoogst voor TT.
Nu maar hopen dat we een Drentse traditie waar kunnen
maken: Verse aardappels in het TT weekend!
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6. Belangrijke data
Extra aandacht voor:
- Wij starten het schooljaar met twee studiedagen voor alle collega’s. De leerlingen
zullen we op woensdag 31 augustus ontvangen. Op deze dag ontvangen ze ook hun
boekenpakket.
- De schoolfotograaf komt op woensdag 21 september. De brugklas komt dan op de
groepsfoto. Van de leerlingen uit de andere leerjaren zal een portret en een groepsfoto
gemaakt worden.
Onderstaand ziet u het overzicht van de belangrijke data voor de eerste periode na de
vakantie. De complete planning zal een dezer dagen op de website geplaatst worden.
29-30 aug opening schooljaar sector havo-vwo voor personeel
31 aug introductieprogramma brugklassen
ontvangst en activiteiten H2, P2, aansluitend boeken halen
ontvangst en activiteiten A2, G2, E2, C2, aansluitend boeken halen
ontvangst en activiteiten H3, P3, aansluitend boeken halen
ontvangst en activiteiten A3, G3, E3, C3, aansluitend boeken halen
ontvangst, activiteiten per mentorgroep H4 en boeken halen
ontvangst, activiteiten per mentorgroep V4 en boeken halen
ontvangst, activiteiten per mentorgroep H5 en boeken halen
ontvangst, activiteiten per mentorgroep V6 en boeken halen
ophalen boeken brugklassen
Ontvangst, activiteiten per mentorgroep V5 en boeken halen
1 sept eerste lesdag 2022-2023 volgens rooster
2 sept afsluiting introductie BK - va 17.00 met ouders
activiteitendag klas 4
5-9 sept werkweken havo 5, vwo 5
5 sept start lessen volgens rooster voor de brugklassen
6 sept activiteitendag klas 2 - Joytime
7-9 sept examenreis vwo 6 (optie)
8 sept junior challenge scholentriathlon - Almere
19 sept deze week Zeefdruk naar ouders/verzorgers
excursie natuurschool Lauwersoog havo-vwo 1 (groep 1)
informatieavond havo 3, incl. tto
Ouderraad
informatieavond vwo 3, incl. tto
20 sept informatieavond havo 2, incl. tto
informatieavond vwo 2, incl. tto
21 sept schoolfotograaf
23 sept excursie natuurschool Lauwersoog havo-vwo 1
uiterlijke datum akkoord onderzoeksvoorstellen profielwerkstuk
(PWS) havo 5 en vwo 6
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