
Agenda

Een nieuwe directeur…

Vanaf maandag 1 april heeft Accent Capelle een nieuwe vestigingsdirecteur! Na een 

grondige sollicitatieprocedure heeft de benoemingscommissie Erik Roth voorgedragen 

aan de bestuurders van CVO. De bestuurders hebben deze voordracht overgenomen 

waardoor dhr. Roth vanaf 1 april officieel benoemd is als directeur van Accent Capelle. 

Hij stelt zich even voor:

Beste ouders, verzorgers, mensen uit de wijk, andere belangstellenden en vooral lieve 

leerlingen, ik ben ontzettend trots en blij dat ik de nieuwe directeur van de school ben. Ik 

werk nu bijna zes jaar voor deze mooie school. Waar ik begon als mentor en uiteindelijk 

doorgroeide naar de functie teamleider bovenbouw. Ik heb de groei van de school, de 

laatste jaren, van dichtbij mogen zien en heb daar mijn steentje aan bijgedragen. Ik ben 

trots op onze school, waar we kijken naar kansen, waar we kijken naar mogelijkheden en 

bovenal kijken naar talenten! Ik ben trots op onze leerlingen die iedere dag werken aan 

hun doelen en hun dromen. En ook op het team van Accent Capelle ben ik ontzettend 

trots. Stuk voor stuk vakmensen die iedere dag vol passie en liefde voor onze leerlingen 

gaan! 

Ik ken de school, de leerlingen, de ouders en de mogelijkheden van onze school goed. 

We zijn een excellente school geworden, zijn als eerste en tot nu toe enige school van 

Capelle uitgeroepen tot ‘Veilige School’, we zijn een gezonde school en bovendien een 

school die zich inzet voor de wijk. Onze school is daarmee een vooruitstrevende en 

moderne praktijkschool die midden in de maatschappij staat. In de komende jaren gaan 

we er hard voor werken om het nog beter te doen! 

Meer levensechte leersituaties voor onze leerlingen, gepersonaliseerd onderwijs en nog 

meer activiteiten voor en met de wijk Schollevaar. Ik heb ontzettend veel zin om te 

beginnen in mijn nieuwe rol en ben ervan overtuigd dat Accent Capelle in samenwerking 

met de ouders, de wijkbewoners, het team en de leerlingen geweldige resultaten zullen 

behalen! Binnenkort wordt u uitgenodigd om afscheid te nemen van onze vorige directeur 

Dhr. Everts en kennis te maken met mij als nieuwe directeur! Ik hoop u dan te mogen 

begroeten. Mocht dat niet lukken: U bent altijd van harte welkom op onze school! Mijn 

deur staat, net als voor alle leerlingen, voor u open! 

Daarnaast wil ik u via deze weg melden dat de schoolstructuur iets verandert, nu ik de 

directeur ben. Marja Koster wordt vanaf 1 april adjunct-directeur en daarmee zullen

de teamleiders wegvallen. Hierdoor hopen wij dat er meer

ruimte ontstaat voor collega’s op de werkvloer en minder 

in kantoren, zodat wij de kwaliteit van lessen kunnen 

waarborgen.

Met vriendelijke groet,

Dhr. Roth

Directeur Accent Capelle

Donderdag 4 april

Schooldisco! 19.30 uur tot 22.30 uur.

Donderdag 11 april

Studiemiddag. Leerlingen zijn vrij 

vanaf 12.20 uur.

Maandag 15 april

Coachingsdag fase 2

Maandag 15 t/m woensdag 17 april

Schoolkamp fase 1

Dinsdag 16 april

Paasviering

Woensdag 17 april

Schoolreis fase 2

Donderdag 18 april

Leerlingen klas 1 vrij.

19 april t/m 3 mei

Meivakantie

Maandag 6 mei

Drempelonderzoek PRO plus.

Maandag 13 t/m vrijdag 24 mei

Week van TNT/RNT toetsen.

De volledige agenda kun je vinden 

op:

http://www.accent-

praktijkonderwijs.nl/locaties/capelle/a
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Open dag op woensdag 30 januari
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De open dag van onze school is weer een groot succes geweest!

Op woensdag 30 januari 2018 is de open dag geweest. Wij hebben weer veel mogelijk nieuwe leerlingen mogen ontvangen in onze 

school en hebben de deuren geopend voor de buurtbewoners. Het is een hele leuke middag en avond geworden, waarin er veel 

aanmeldingen voor nieuwe scholieren zijn geweest. 

Valentijnsdag! 

Op donderdag 14 februari hebben wij met de leerlingen van de praktijkdag koekjes gebakken voor mensen in de buurt. De leerlingen 

hebben zelf gekozen voor het maken van koekjes en zijn begonnen met een boodschappen lijstje hiervoor. Daarna zijn de 

boodschappen gehaald en zijn de koekjes samen met mevr. Tindal gemaakt. Vervolgens hebben de leerlingen de koekjes verpakt en zelf 

een kaartje gemaakt met daarop fijne Valentijn geschreven.

Uiteindelijk zijn de leerlingen samen met mevr. Tindal en mevr. Fernandes de koekjes gaan uitdelen in het winkelcentrum Scholver. Het 

was een super leuke middag en er waren heel veel enthousiaste reacties.



Even voorstellen…

Mevr. van Loon, administratief medewerkster

Mijn naam is Monica van Loon. Ik werk sinds 1 februari 2019 

op Accent Capelle.

Hiervoor heb ik 18 jaar met veel plezier op Accent Centrum 

gewerkt, maar was ik toe aan een nieuwe uitdaging en ik denk 

dat ik die uitdaging kan vinden op Accent Capelle.

Mijn hobby’s zijn voetbal (zelf jaren op hoog niveau gedaan), 

lezen en reizen.

Ik werk nu alweer een paar weken bij Accent Capelle en doe 

dat met veel plezier. Ik ben terecht gekomen in een leuk team 

en ook leer ik de leerlingen een beetje kennen.

Een van mijn prioriteiten is het contact met ouders zo prettig 

en duidelijk mogelijk te laten verlopen, tot nu toe heb ik daarin 

geen klagen.

Topacademie
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27 maart was er een topacademie 

markt. Hier presenteren zich 

verschillende bedrijven waarbij 

leerlingen vanaf 16 jaar een 2 

jarig opleidingstraject 

aangeboden krijgen en hopelijk 

na die 2 jaar een baan 

aangeboden krijgen. Leerlingen 

gaan 2 dagen stage lopen en 

krijgen 1 dag les op de locatie van 

het bedrijf, door een vakdocent.

In februari zijn er 3 leerlingen van Accent Capelle tussentijds 

succesvol uitgestroomd.

Naomi en Syrin zijn geslaagd voor de Entree.

Xam heeft een portfoliogesprek gehad. Hij is daarvoor 

geslaagd. 

Alle 3 de leerlingen hebben daarbij het diploma 

Praktijkonderwijs behaald.

Geslaagden!



Project klas 1A/2A

Op donderdag hebben de leerlingen van klas 1A en 2A project waarin ze zelf activiteiten mogen bedenken en uitvoeren.

Op donderdag 21 februari zijn de leerlingen van klas 1A en 2A gaan schaatsen of hebben een lunch gehad. Dit was allemaal in het 

kader van het project wat de leerlingen hebben op donderdagmiddag. De leerlingen mogen op dat moment zelf bedenken wat ze 

willen gaan organiseren, aansluitend bij hun talent of interesse, gebaseerd op wonen, werken, vrije tijd en gaan dit ook 

daadwerkelijk uitvoeren en evalueren, echt levensecht leren! Het doel hiervan is dat de leerlingen vaardigheden leren die ze kunnen 

toepassen in de maatschappij.

Hier zijn Aisha en Fenna aan het woord over deze dag: Aisha heeft meegedaan met het organiseren van een lunch. Ik heb die dag

met Dzangjulj de lunch georganiseerd. Ik heb een boodschappen lijstje gemaakt met wat ik allemaal nodig had. We hebben onze 

ideeën gedeeld aan elkaar, maar toen ze naar een andere school ging, heb ik het met William en Sharona verder opgepakt en 

boodschappen gedaan. We hebben croissantjes, tomaat, drinken, fruit en bolletjes gehaald. Toen ging ik met mevr. Diepstra

docenten uitnodigen om te komen lunchen met ons. De afspraak was dat het gezond en lekker was. Ik vond het heel leuk en 

gezellig op die dag. 

Ik ben Fenna en ben gaan schaatsen. We hebben eerst een aantal weken overleg gehad over het project, om te kijken wat we wilde 

gaan doen, de taakverdeling, wat we redden binnen de tijd en binnen het budget. We moesten eerst alles op papier zetten zodat we 

het daarna konden bespreken met de directeur, voor het budget. We hebben aan ouders gevraagd of die konden rijden en de bus 

gereserveerd om ons te brengen en halen. Daar hebben we een brief voor gemaakt om hen te informeren. Op de dag zelf zijn we 

ernaar toe gereden en hebben we daar geschaatst. Het was heel erg leuk en gezellig. Achteraf gezien hadden we langer de tijd 

nodig gehad om te schaatsen, omdat het net te kort was naar ons idee. We gingen pas eind van de dag erheen en we hadden er 

misschien beter voor kunnen kiezen om eerder te gaan en daar langer te kunnen blijven. Hier hebben we veel van geleerd!
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Examen Zorg en Welzijn

Woensdag 13 februari 2019 hadden wij Amira, Viena en Amira. Wij zitten in klas 

3. Wij deden examen voor het certificaat ‘Werken in de Schoonmaak; 

traditioneel’ (Samantha) en ‘Werken in de Schoonmaak met 

microvezelmateriaal’ (Amira en Viéna)

In het begin van het schooljaar was het best wel moeilijk maar later werd het 

makkelijker want we kregen meer uitleg van mevr. Vorselaars en toen kwam er 

een examinator maar die verstonden we niet echt .

AMIRA:  “Stofwissen vond ik het leukste omdat het op examen het makkelijkst 

was. Sanitair was moeilijk aan het begin maar toen er een uitleg kwam was het 

wel makkelijk op het examen”.

VIENA: “ Sanitair wilde ik aan begin niet want ik vond het echt heel vies maar 

later moest ik wel anders haalde ik het examen niet.  Ik dacht dat het erger zou 

zijn maar later viel het mee, want je moet met sanitair altijd handschoenen aan. 

Interieur reiniging vond ik makkelijk want ik help me moeder altijd in huis dus die 

bewijs had ik in 2keer gehaald .

Wij waren voor het examen heel zenuwachtig maar wij hebben het gehaald en 

daar zijn wij heel erg blij mee.
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Interview examenkandidaten 13 maart 2019 

1  Beste Jiraily en Aimane, in welke klas zitten jullie?
Jiraily: In  Horecaklas 5
Aimane: Ik ook

2  Op 3 april gaan jullie op examen. Voor welk 
certificaat?

Aimane: ‘Werken in de schoonmaak met 
microvezelmateriaal’. 
3  Welke onderdelen moeten jullie daarvoor beheersen?

Aimane: Moppen, Stofwissen, Sanitair reiniging en 
Interieurreiniging.
4  Kan je vertellen waarom schoonmaken met 
microvezelmateriaal milieuvriendelijker is dan 

schoonmaken op een traditionele manier?
Jiraily: Je hoeft geen emmers met water te vullen.
Aimane: Je gebruikt geen schoonmaakmiddel. Je 

maakt de werkdoeken nat met een klein beetje
water.

5  Zijn jullie zenuwachtig voor het examen?
Jiraily: Nee.
Aimane: Nee, als het examen er pas is.

6  Zijn er nog dingen die je moet oefenen?
Jiraily: Sanitair.
Aimane: Interieur

7  Wat denk je, ga je het halen?
Jiraily: Ik zie wel.
Aimane: Makkelijk.

8  Jullie zitten in de vakgroep Horeca. Ik heb gehoord dat jullie 
ook nog voor een ander examen

opgaan.   Voor welk certificaat is dat?
Jiraily: Bediening.
Aimane: En keuken assistent.

9 Weten jullie wanneer dat is?
Jiraily: Ergens in mei.

Interviewer: “Heren, dank jullie wel voor dit interview. Ik vind 
het knap wat jullie doen: twéé examens in een jaar. Ik zie dat 
jullie ervoor gaan. 
Ik wens jullie heel veel succes. Toi, toi, toi.



Heftruck examen

Dit jaar is het heftruck examen ook weer afgenomen bij 

leerlingen van Accent Capelle.

Het heftruck examen is een 2-daagse cursus in Rotterdam –

Hoogvliet. Dit certificaat bestaat uit een theorie,- en een 

praktijk examen. Dit certificaat is belangrijk om te halen als je 

denkt aan een logistieke baan, groen- of technisch bedrijf. Dit 

jaar hebben drie enthousiaste en gemotiveerde jongens mee 

gedaan en alle drie zijn ze GESLAAGD! Gefeliciteerd Samet, 

Fabian & Justin!

De wijkagent

Beste leerlingen,

Sinds een jaar ben ik wijkagent van de wijk Schollevaar en dus 

ook van jullie school.

De meeste van jullie zullen mij dan ook weleens hebben zien 

binnen wandelen.

In samenspraak met school ga ik in de toekomst ook een 

aantal keer per maand op school werken.

Dit betekent niet dat er iets aan de hand is, ik wil enkel beter te 

bereiken zijn voor jullie en de school.

Hou de schoolkrant/nieuwsbrief in de gaten om te zien 

wanneer ik aanwezig ben.

En schroom vooral niet me aan te spreken of even binnen te 

lopen als je iets dwars zit.

Groeten en tot snel,

Robin van Oosten

De Wijkagent
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Basketbal project

Het basketbal project “alleen jij bepaalt” wordt 

gegeven in de gymzaal van Accent Capelle.

Net na de zomervakantie hebben alle leerlingen van klas 1 en 

2 zowel voorlichting als een workshop basketbal gehad. Na de 

workshops hadden 18 leerlingen zich definitief ingeschreven 

voor het project. Wekelijks trainen deze kanjers op de 

maandag en vrijdagmiddag van 14.30 tot 16.30 uur. Nu 6 

maanden later zijn er nog 13 toppers over!! Het project wordt 

gesteund door de overheid en stichting Laureus. Mede door 

de steun van deze stichting hoeven de deelnemers geen 

contributie te betalen en krijgen ze zelfs een tenue en 

sportschoenen. Helaas hadden andere scholen in onze regio, 

die meedoen aan het project meer tijd nodig om alles op te 

starten. Hierdoor hebben de deelnemers van Accent Capelle 

nog geen toernooi gespeeld.

Oefenwedstrijd tegen Het IJsselcollege

Na lang wachten was het vrijdag 15 maart eindelijk zo ver. De 

deelnemers werden om 17.00 uur verwacht in sporthal 

Alexander om hun kleding en schoenen in ontvangst te nemen 

om vervolgens hun eerste basketbalwedstrijd te spelen tegen 

“Het IJsselcollege”. De wedstrijd werd helaas verloren, maar 

de leerlingen werden fantastisch gesteund door hun ouders of 

hele gezinnen. De trotse ouders en leerlingen, die wij daar 

zagen maakt dit project meer dan de moeite waard. Hopelijk 

volgen er snel meer oefenwedstrijden en toernooien, want dat 

is uiteindelijk het podium waarop je wilt laten zien wat je 

geleerd hebt.

Met sportieve en vriendelijke groet,

Mevr. Fernandes en dhr. Thomassen 



Themadag burgerschap fase 3

Afgelopen 22 februari was er de derde themadag in het schooljaar 2018-2019. Dit keer ging de themadag over 

BURGERSCHAP.

Op deze dag zijn verschillende lessen gegeven met verschillende thema’s. De thema’s die aanbod zijn gekomen zijn:

• Milieu en duurzaamheid.

• Justitie en recht

• Drugs en alcohol

• Normen en waarden

• Politiek en stemrecht

• Seksuele voorlichting

• Sexting en grooming

Bij milieu en duurzaamheid hebben we gekeken naar wat het probleem is van onze tijd. We hebben de grond, water en lucht nodig

om te kunnen leven. Kunnen wij een steentje bij dragen aan het goed omgaan met het milieu?

Bij Justitie en recht zijn we gaan kijken naar wat het Openbaar Ministerie en een rechter doen. Er zijn verschillende soorten recht, 

maar welke zijn dit eigenlijk?

Bij drugs en alcohol hebben we vooral gekeken naar de geschiedenis hiervan, verslaving en de gevaren van drugs en alcohol. 

Iedereen vroeg zich bij normen en waarden af wat dit nou eigenlijk is? Hier zijn we in de les dieper op in gegaan door normen en

waarden te betrekken op onszelf en onze samenleving.

Politiek en stemrecht ging voornamelijk over wat een democratie is. Hoe werken de verkiezingen precies en vanaf wanneer mag ik 

stemmen? Ook ging het over de keuzes die de politiek maakt.

Seksuele voorlichting ging over de verschillende namen en symptomen van soa’s.. Ook ging het over verschillende vormen van 

anticonceptie, voorbehoedsmiddelen benoemen en hoe een condoom bijvoorbeeld om moet.

Sexting en grooming ging over wat het verschil is tussen deze twee begrippen en hoe je zelf kan opletten op het internet wat je post 

en met wie je chat. Met de huidige generatie van jongeren en smartphones is het heel makkelijk om snel een foto van iemand te

nemen en door te sturen, zonder na te denken over de mogelijke consequenties. Wat gebeurt er als ik zo’n foto maak en doorstuur?

De leerlingen mochten drie keuzes maken voor de zeven onderwerpen om hiervan de les te volgen. We kregen veel positieve 

reacties van de leerlingen terug. Een geslaagde dag!

De volgende themadag is op 24 mei en gaat over vrije tijd.
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Hieronder kunt u zien hoe creatief onze leerlingen de afgelopen periode zijn geweest.
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Accent Capelle CREATIEF



Rookvrij terrein!

Accent Capelle heeft vanaf september 2019 een rookvrij schoolterrein!

Een gezonde leeromgeving vinden wij belangrijk. Daarom heeft onze school vanaf het schooljaar 2019/2020, dit is 

augustus 2019, een rookvrij schoolterrein. Het schoolterrein buiten is nu rookvrij. Dit geldt voor iedereen: leerlingen, 

docenten, ondersteunend personeel, ouders en bezoekers. Ook tijdens ouderavonden en andere activiteiten buiten 

schooltijd. 

Waarom een rookvrij schoolterrein?

Vanaf 2020 moeten alle scholen een rookvrij schoolterrein hebben. Onze school wil leerlingen een gezonde en rookvrije 

leeromgeving bieden. Uit onderzoek blijkt dat de helft van de rokers begint op het schoolplein. Op dit moment raken 75 

leerlingen per dag in Nederland verslaafd aan roken. De hersenen van jongeren zijn extra gevoelig voor de verslavende 

werking van nicotine. Hoe jonger een roker start, des te groter de kans op verslaving. Een rookvrij schoolterrein helpt 

leerlingen niet te roken en voorkomt ook ongewenst meeroken. 

Alvast onze dank voor uw medewerking! Met elkaar dragen we bij aan een gezonde leeromgeving voor onze kinderen.

9

Zwemmen is cool!

Vanaf periode 3 zijn de leerlingen van klas 1, 2 en 3 weer in 

de gelegenheid gesteld om zwemdiploma A te halen. Dank zij 

het denkendoemee!fonds kunnen wij op Accent Capelle 

weer 2 jaar zwemdiploma’s halen. Mede dankzij het 

denkdoemee!fonds kunnen wij weer zwemmen en daar zijn 

wij hen heel erg dankbaar voor.

De leerlingen die nu gaan zwemmen zijn Sofyan, Jennifer, 

Karan, Sem en Denzel. Deze leerlingen gaan op voor 

zwemdiploma A. Wij willen hen heel veel succes wensen!



Bericht van de 

leerlingenraad

Wij, van de leerlingenraad, zijn momenteel bezig met het 

opzetten van een goede doelen actie.

In de aula staat een grote ronde ton waar lege statiegeld 

flessen in gedaan kunnen worden.

Als de ton vol is gaan wij de flessen inleveren bij de winkels. 

De opbrengst van de flessen gaat in een speciale ‘Goede 

Doelen Pot’.

Het Goede Doel van dit schooljaar is het Sophia 

Kinderziekenhuis (Zie bijgaande flyer.)

Dus: als u thuis lege statiegeldflessen heeft kunt u deze op 

school inleveren.

De leerlingen kunnen deze natuurlijk ook meenemen en in de 

bus doen.

Wij hopen op een goede opbrengst.

Alvast bedankt voor de medewerking.

Met vriendelijke groet,

Leerlingenraad: Hafsa 1c, Jennifer 2c, Hader 3a, Melissa 2b.

Schoolontbijt

Ook dit jaar hebben wij, van de leerlingenraad, een 

Schoolontbijt georganiseerd. 

Omdat wij een gezonde school zijn stond het in het teken 

van: 

een goed ontbijt is het halve werk.
Dit betekent dat het ontbijt het belangrijkste maaltijd is om 

het dag te beginnen zodat je breinen goed werken.

Maandag s ’morgens om 8:00 waren we al op School . We 

moesten eitjes koken en komkommer en tomaat snijden 

en toen moesten we alles op de tafels zetten. Het moest 

heel snel gebeuren want 8:50 moesten de kinderen eten. 

De meesten vonden het heel gezellig.
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Eén van de beste manieren om kennis te maken met werken is door stage te lopen. Zo kun je te weten komen wat je later als 

professional kunt doen. Tijdens de Maatschappelijke Stageweek (MAS) zijn de eerstejaars bij zeer verschillende bedrijven en 

instellingen aan de slag gegaan. Het motto van de MAS is “iets doen voor een ander” en dat hoort iedereen eigenlijk elke dag na te 

streven. Een aantal stageplekken willen we voor jullie toelichten.

Wessel kon stagelopen bij Machinefabriek Zwijnenburg, waar ze bezig zijn een gigantisch jacht van 117 meter te bouwen. Dat is

nog langer dan onze school! 

Jay was aan het werk in een veelzijdig gebouw met een bijzondere geschiedenis: Park Hoog Oostduin. Het was een bunker, toen 

werd het een kantoor voor oliebedrijf Shell en nu wordt het helemaal verbouwd voor luxe appartementen. 

Daniel is helemaal op zijn plek bij Autosloperij Kralingen. Soms blijkt dat je ergens gewoon aanleg voor hebt. Na een korte 

instructie was Daniel al bezig auto’s te demonteren, elektriciteitskabels te verwijderen en vloeistoffen zoals motorolie en 

remvloeistof af te tappen. 

Jordan was druk in de weer in de keuken van Aceituna. Er was dan ook erg veel te doen. Aceituna verzorgt de catering voor 

bedrijven, particulieren, bejaardentehuizen en ook uitvaartcentra. 

Emmy en Djamilla waren aan de slag met de kleuters van Basisschool De Wegwijzer. Dat betekende voorlezen, helpen met 

Rekenen, maar ook de kleintjes begeleiden naar de winkels. Djamilla klaagde bijvoorbeeld dat er leerlingen waren die door haar 

heen praatten tijdens haar les. 

Kenai was hard aan het werk bij Bram Ladage in Den Haag. Je kan nu eenmaal niet bij Bram Ladage aan de slag als je geen 

doorzettingsvermogen hebt en niet van aanpakken weet. Het is namelijk niet toegestaan om even niets te doen. Kenai gooide 

piepers in de patatsnijder, bakte de patat voor en bakte de patat af. 

Donovan was aan de slag bij Autobedrijf Spek, waar hij banden mocht verwisselen, olie verversen en nog veel meer. Hij werd daar 

begeleidt door Joep uit de derde klas, die daar al langer zijn handen laat wapperen. Niets mooiers dan een leerling die een andere 

leerling op sleeptouw kan nemen. 

Kortom, we hebben heel veel leerlingen gehad die het super leuk hebben gehad op hun stage en veel geleerd hebben. Op vrijdag 

is er een afsluiting geweest op school waarin de leerlingen een certificaat kregen en in het zonnetje werden gezet in het bijzijn van 

ouders, werkgevers en docenten van de school. De bedrijven hebben ook een geschenk gehad vanuit de school.
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MAS week
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MAS week foto’s



Even voorstellen

Sinds 1 februari ben ik het team van Accent 

Capelle komen versterken. Ik ben de heer 

Ensberg en ik ben (samen met mevrouw De 

Bes) de mentor van 1A. Mijn favoriete vakken 

zijn Burgerschap, Nederlands en Rekenen. In 

mijn vrije tijd ben ik erg veel in de weer met 

games. Ik ben een gamejournalist en ik volg 

vooral esporters. Een esporter is een gamer 

die zo goed is, dat hij of zij er geld voor krijgt. 

Om mooie reportages te maken ga ik ook 

weleens naar het buitenland. Verder houd ik 

van muziek, tafelvoetbal en lekker eten.  

Tot ziens!

Cultuurshock

Op 13 maart gingen de eersteklassers naar 

Cultuurshock om kennis te maken met leuke 

vrijetijdsbestedingen. De dag werd opgestart 

bij Capsloc in Capelle door de directeur van 

Jongerentheater Quint, Marnix Keeven. Toen 

kregen we de film Three First Kisses te zien, 

die zich afspeelt in Capelle met lokale jongeren 

in de (hoofd)rollen. Voor veel leerlingen waren 

het bekende gezichten. 

De rest van de dag was gevuld met 

uiteenlopende workshops. De rapper Bob 

Spanish legde uit hoe je een rap schrijft, Zoëlla

van Noes Fiolet Studios liet ons ritmisch 

bewegen met streetdance, Jerry en Remco 

raakten de poëtische snaar met spoken word, 

de SKVR had een muziekworkshop en 

natuurlijk deden we in het theater ook aan… 

theater. Het was een drukke, maar erg toffe 

dag. We gingen van locatie naar locatie om 

onszelf op een andere manier te leren uiten. De 

eersteklassers kregen ook meer 

zelfvertrouwen door het ontdekken van hun 

(onvermoede) talenten. Dit smaakt naar meer!
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Wist u dat..

dhr. Middel een prachtige dochter heeft gekregen?

de leerlingenraad een flesseninzamelingsactie houdt, om geld in te zamelen voor het goede doel?

mevr. Annati oma is geworden? 

dhr. van der Spoel en dhr. Rietbroek 25 jaar in dienst zijn?

het examen van Zorg en Welzijn door Samantha, Amira en Vienna behaald is?

er nieuwe tafeltennistafels zijn voor de module?

het heftruck examen door Fabian, Samet en Justin behaald is?

mevr. Noorman 40 jaar in dienst is?

de buitenkant van de school een nieuw uiterlijk gekregen heeft?

dhr. Thomassen 15 jaar in dienst is?

mevr. van Loon per 1 februari onze nieuwe administratief medewerkster is?

dhr. Roth onze nieuwe directeur is per 1 april?

klas 2C foto’s gemaakt heeft van de leerlingen, die ouders kunnen kopen en zo geld inzamelen 

voor schoolreis 2020?

dhr. Ensberg per 1 februari bij ons werkt als docent?

mevr. Diepstra 20 jaar in dienst is?

er al 33 aanmeldingen (nieuwe leerlingen) zijn voor volgend schooljaar?

Naomi en Syrin geslaagd zijn voor entree?

Xam zijn portfoliogesprek heeft gehad en daarvoor geslaagd is?

de module zeilen in periode 4 weer van start gaat?

mevr. Koster de adjunct-directeur wordt vanaf 1 april?

alle leerlingen van klas 1 een certificaat voor hun maatschappelijke stage hebben gehaald?
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