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Van de directeur
Wederom hebben we een mooie week achter de rug waarin we
vooral genieten van het ritme van fysieke lessen. ‘
Opvallend is wel dat leerlingen nog niet altijd al hun spullen bij zich
hebben of niet op tijd op school zijn. Daar kunnen we met elkaar wel
aandacht aan geven, net als aan de volgende aspecten:
-

Agenda week 13
Ma 28 t/m wo 30-3:
Verkort rooster i.v.m.
leerlingbesprekingen
Di 29-3, 8e en 9e uur:
Inhalen toetsen
Di 29-3:
Theaterproductie
H5/A5 Th&M
Do 31-3, vr 1-4 (t/m
wo 6-4):
Toetsweek
M4/H5/A6
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Rustige plek thuis om huiswerk te maken;
Ouders zorg voor een kopje thee tijdens het huiswerk en/of
lopen zo nu en dan even binnen;
Schoolspullen elke avond checken voor de volgende dag;
Spreek thuis de schooldag even door;
Op tijd van huis vertrekken en spullen in orde.

Samen gaan we een stukje van de vertraging door corona proberen in te halen tot aan de
zomervakantie. Volgend jaar gaan we daarmee verder om over enkele jaren de
achterstand echt te hebben weggenomen. Komende week gaan we als lesgevend team
de individuele leerlingen bespreken, waardoor we dus werken met een verkort lesrooster.

Afdelingsleider mavo met zwangerschapsverlof
Khadija Lali is vanaf afgelopen woensdag met zwangerschapsverlof gegaan. Zij is op een
erg leuke manier uitgezwaaid door de collega’s van haar team. In de schoolleiding zullen
we haar missen, maar gelukkig worden haar taken tijdens deze periode waargenomen door
Francina Aalten. Ouders en leerlingen van de afdeling mavo kunnen haar als afdelingsleider
benaderen en zij zal ook het aanspreekpunt zijn voor de examenkandidaten mavo.
Wij wensen Khadija een hele mooie zwangerschapsperiode toe en heel veel gezondheid.

Fortes debatteam in de finale

Eindexamenproductie in de Waan

Verderop in dit weekjournaal kijken we
nog even terug naar activiteiten in de
projectweek van vorige week, maar ook
deze week was er weer veel te beleven.
Het mooiste nieuws is dat ons debatteam
in de finale zat van het Lagerhuis voor
scholieren. Een geweldige prestatie van
onze leerlingen en hun begeleider Felix
van de Gein.

Komende week is er ook weer het
eindexamen van onze leerlingen van Theater
& Media. Een theatervoorstelling en de
vertoning van de sitcom die afgelopen week
gemaakt is in school. Het belooft een
bijzonder mooie middag en avond te worden.

Verderop kunnen we lezen hoe die finale
verlopen is.

Er zijn nog wat zitplaatsen beschikbaar in de
middag en voor ouders, leerlingen en oudleerlingen, vooral in de avond. Verderop in dit
journaal meer informatie hierover.

Ouderspreekavonden
Eindelijk mogen we weer echte fysieke ouderavonden organiseren en we zien er naar uit om ouders met
hun kinderen weer te mogen begroeten tijdens de tafelgesprekken in onze centrale hal. Bij binnenkomst is
er koffie/thee om vervolgens met je kind de gesprekken te voeren over voortgang en welbevinden. De
ouderspreekavonden zijn op 11 en 12 april en uiteraard hopen we dat ieder kind/jongere meekomt met
z’n ouders(verzorgers).
Ouders en leerlingen hebben inmiddels de link gekregen om zich voor een van deze avonden in te
schrijven. https://www.forteslyceum.nl/inschrijven-ouderspreekavonden/

Zilver voor het Fortes
debatteam!
Bij de provinciale voorrondes
van Zuid Holland is ons
debatteam, na ongeslagen
de poulefase en halve finales
doorgekomen te zijn, knap
tweede geworden.
In
de
finale was
het
Gymnasium Novum helaas
iets te sterk maar ons team
ontving, naast de beker,
mooie complimenten van de
jury. Met name het gebruik
van
verschillende
invalshoeken, het gebruik van
(wetenschappelijke)
feiten
en de wijze waarop ze steeds
op een inhoudelijke manier
wisten te reageren op
inbreng
van
de
tegenstanders
werden
genoemd.

Loes, Bieke, Jantine, Lylika, Shahd, Tim,
Jamie en Elin: jullie hebben een
topprestatie geleverd!
Felix van de Gein
Docent maatschappijwetenschappen

Jongerenpodium aan de Dijk, 3 en 4 juni
De entree tot ons festival zal echt vanuit de dijk plaatsvinden en de brug die
toegang geeft tot het festivalterrein zal blijven liggen tot na de
avondvierdaagse 20/24 juni. Het theater- en muziekfestival op 3 en 4 juni wordt
opnieuw een stadsfeest en zal waarschijnlijk weer enkele duizenden
bezoekers trekken uit Gorinchem en omgeving. Er wordt nog gewerkt aan het
programma dat begin mei volledig bekend zal zijn. We zijn in contact met
Koningstheateracademie Den Bosch, Hogeschool voor muziek en dans
Codarts, Academie voor theater-performance en de Popacademie, allebei
uit Utrecht.
Verder is er straattheater, zijn er diverse attracties, foodtrucks en verschillende
deejay’s. Op het veld of in de theaterwagens zou je ook zomaar studenten van
het ‘creative college’ tegen kunnen komen. Tweede en derdejaars studenten
van de academie voor theaterperformance zijn op dit moment in hun
opleiding bezig met het maken van (straat)theateracts.
https://creative.rocmn.nl/opleiding/academie-voor-theater-performanceact-bol-mbo
https://creative.rocmn.nl/creative-college-utrecht/maak-online-kennis-methet-creative-college

Het
festival blijft
gratis
toegankelijk dankzij onze
fantastische
sponsoren.
Hieronder en hiernaast alle
logo’s van deze fantastische
bedrijven en organisaties die
ik namens de jongeren in
Gorinchem en omgeving
hartelijk wil danken. Ik denk
zelfs dat de gemeenschap
hiermee een familiefestival
rijker is.

Alternatieve uitwisseling
Helaas waren er ook dit schooljaar geen mogelijkheden voor een
'normale' uitwisseling.
Gelukkig ging Nederland weer wat van het slot en konden we voor
onze eigen leerlingen tijdens de projectweek een alternatief
programma organiseren. Vanaf dinsdag 15 t/m vrijdag 18 maart
hadden alle A5, H4 en M4 leerlingen hun eigen dag.
's Ochtends volgden zij drie workshops die
allemaal te maken hadden met Nederland en
Europa. 's Middags volgde een wandeling door
Rotterdam met opdrachten.
Zonnig weer, een positieve instelling. Het waren
geslaagde dagen
Rita von Hebel

Eindpresentaties Tech 1 met een bijzonder tintje
Afgelopen dinsdag was het dan zover. De Technasiumleerlingen van klas 1 presenteerden hun 'innovatieve
legeruniformen' aan hun opdrachtgever van defensie, Niels Roelen. En het was niet zomaar een presentatie!
Zes weken hebben de 12 teams onderzoek gedaan naar slimme aanpassingen aan een uniform om de fitheid en
de vitale functies van militairen op missie te kunnen monitoren. Vervolgens heeft ieder team de bedachte
aanpassingen
ook
daadwerkelijk
aangebracht
aan
een
bestaand
legeruniform.
En ja, wat is dan de beste manier om als team de opdrachtgever te overtuigen? Precies… de uniformen moesten
geshowd worden! We hebben dinsdagmiddag het Techlokaal dan ook omgebouwd tot een fashionroom mét
catwalk! En dat hebben we in Technasium nog niet eerder meegemaakt.
Om de beurt kwam er van ieder team een
teamlid van de trap en liep over de catwalk
waar ouders als publiek omheen zaten. Super
spannend natuurlijk � Maar de jongens en
meiden hebben het echt heel goed gedaan
en dapper gestreden. Vol overgave en trots
presenteerden zij hun outfit voorzien van
professioneel commentaar én de juiste muziek.
Het was voor iedereen een geslaagde
middag; trotse ouders die enthousiast waren
weer op school te kunnen zijn, leerlingen die
opgelucht en blij waren over hun presentatie
en docenten en een opdrachtgever die
genoten hebben van goede presentaties en
een fijne sfeer.
Ilona Niemantsverdriet en Bianca Stalenhoef, namens team Technasium

Uitnodiging eindproductie klas 5 Th&M
Met trots en veel plezier nodig ik u/jullie uit voor de examenproductie van klas 5 Theater&Media. Het afgelopen jaar is
hard gewerkt aan het praktisch examen voor dit kunstvak en de leerlingen staan te popelen om de resultaten te laten
zien. Dit gaat gebeuren op DINSDAG 29 MAART. Voorstellingen zijn er om 13:00u en om 19:30u.
De voorstelling is gratis en een plekje is te reserveren op: drama@forteslyceum.nl

Een deel van de groep heeft gewerkt aan een
televisieproductie, de z.g. ’sitcom’.
Een sitcom staat voor ‘situation comedy’, zoals
bijvoorbeeld de serie ‘Friends’. Script schrijven, shots
bedenken, het acteerwerk en de regie daarvan is
helemaal in handen van de groep.
Woensdag 16 maart is de sitcom “Lokaal 213”
opgenomen en zal dinsdag worden vertoond.
Het andere deel heeft een theaterproductie
gemaakt.
Het stuk “Er ligt een dooie… in sector 4” is door de
groep zelf bewerkt.
En ook zij zijn zelf verantwoordelijk voor het
acteerwerk, de regie en de vormgeving.

De

première zal dinsdag plaatsvinden!

Het programma ziet er als volgt uit:
• Kwartier voor aanvang inloop
• Vertoning “Lokaal 213"
• Korte pauze met koffie/thee
• Theaterproductie “Er ligt een dooie… in sector 4”
• Nazit met een drankje
Dit alles wordt gepresenteerd door Sofie Dekker.
Ik hoop u/jullie op dinsdag 29 maart te zien!
Vriendelijke groeten, Annemarie van Esch, docent Theater&Media

Redactie: Henny Scheffers
hscheffers@merewade.nl

Externe oproep aan leerlingen
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Meer info vind je op https://eurosalad.nl/
Wil jij ons jong dynamisch team komen versterken in de vakantieperiode en eventueel
daarna
als
zaterdagmedewerker?
Solliciteer
dan
via
de
mail
naar
personeel@eurosalad.nl

