Datum:
16 sept. 2021
Jaargang: 2021-2022

Van de directeur
Brugklaskamp
Maandag was ons schoolplein propvol met fietsen, eersteklassers en hun
ouders. De fietsen waren allemaal tiptop in orde voor de fietstocht naar
Loon op Zand. Alle koffers, tassen en slaapzakken gingen in de
vrachtwagens, aanhangers en busjes.
Ouders ontmoeten elkaar op het
schoolplein, zwaaiden hun kinderen uit
en dronken een kopje koffie op het
schoolplein.

Agenda week 38

Kortom: We gaan (kunnen!) weer een
hele week op brugklaskamp in de
prachtige omgeving van de Loonse en
Drunense
Duinen.
En
de
weersvoorspellingen zijn prima, dus alle
ingrediënten zijn aanwezig voor een
fantastische week!

Ma 20-9, 19.30 uur:
Ouderavond
M3/H4/A4
Di 21-9, 19.30 uur:
Ouderavond A5
Do 23 en vr 24-9:
Veldwerk biologie
H5/A6

Toen ik gistermiddag (woensdag)
op bezoek was zag ik een gezellige
en ontspannen sfeer, waarin
iedereen z’n bijdrage had. Geen
gedoe en geen besmettingen
tijdens het kamp, dus alleen maar
lol en tevredenheid.
Opnieuw zag ik een leuke groep
enthousiaste kinderen die met dit
brugklaskamp een stevige basis
legt voor hun schoolcarrière in de
komende 4 tot 6 jaar. Ik zie de
komende jaren met vertrouwen
tegemoet.

Fortes Lyceum

Wijdschildlaan 4
4207 EA Gorinchem
T: 0183-65 68 68
W: www.forteslyceum.nl

Vandaag gaat de hele groep naar de Efteling, Dat is
iedere keer opnieuw een groot feest voor de
leerlingen (en een rustdag voor collega’s 😉😉).
Heel veel plezier en kom morgen allemaal veilig weer
terug!

Ouderraad Fortes Lyceum:
ouderraad@forteslyceum.nl

Corona en vaccineren
Ik heb enkele brieven ontvangen van ouders en van Open Legal Advocaten over het vaccineren van
leerlingen.
Aanleiding voor deze brieven was een uiting in de media van minister De Jonge waarin werd
gesuggereerd dat er prikbussen bij de scholen zouden komen. Wij hebben hierover contact gezocht met
de GGD. De GGD heeft bevestigd dat ze geen plannen hebben - en nooit hebben gehad – om met
prikbussen naar scholen te gaan om daar leerlingen te vaccineren.
Wel gaat de GGD met prikbussen naar wijken waar de vaccinatiegraad laag is. De prikbus staat dan in
de openbare ruimte en zeker niet op een schoolplein.
U hoeft hier niet inhoudelijk op te reageren; wij zullen niet meewerken aan druk of dwang om
kinderen/jongeren te laten vaccineren.

Buitenlandse reizen
Zoals veel scholen worstelen ook wij met de vraag of we wel of niet buitenlandreizen kunnen organiseren
en uitwisselingen met andere jongeren in Europa.
Wat wij wel weten is dat we niet, zoals een collegaschool voorstelde, alleen met leerlingen gaan die
gevaccineerd zijn. We gaan met z’n allen of we gaan niet.
Solidariteit is een belangrijk gegeven bij de besluitvorming over onze internationalisering. Daarnaast
willen we deze besluiten nemen in afstemming met Gymnasium Camphusianum en Omnia College.
Ook zullen we de ouderraad en de medezeggenschapsraad betrekken bij ons besluit hierover.
Wij houden jullie op de hoogte!

Babynieuws
Een heel bijzondere en blije week was het ook voor 2 van onze collega’s.
Bij Ruben van Wingerden en zijn vrouw Lisanne is Loïs geboren (foto links) en bij Anneloes van Aken en Justus
zag Fauve (foto rechts) voor het eerst het levenslicht.
Wij feliciteren de kersverse ouders met hun prachtige dochters en wensen hen veel geluk met elkaar!

‘Ideale burger challenge’ A5tech
Afgelopen dinsdag had A5Tech de kick-off van het
project ‘De ideale burger’. De leerlingen bedenken,
ontwerpen en maken een ideale burger: een
plantaardige burger die gezonder en duurzamer is
dan vlees en in de smaak valt bij consumenten.
In samenwerking met het Wageningen Youth Institute
gaan zij deze uitdaging aan. Bij de kick-off hebben
de
leerlingen
van
een
student
levensmiddelentechnologie van de Wageningen
Universiteit een college gekregen en een practicum
uitgevoerd over het creëren van vleesstructuren met
plantaardige producten. Daarnaast kregen ze een
college over strategische communicatie naar
consumenten
van
een
student
communicatiewetenschappen. Onderdeel van de
challenge is het maken van een creatieve
commercial.
De winnaars van de challenge worden op 16 oktober
2021 uitgenodigd om samen met een chefkok de
burgers te bakken op het World Food Festival in Ede.
Benieuwd wat de leerlingen ervan zullen bakken!
Connie Versluis
Docent O&O en scheikunde

Wetenschapsweek A5
Afgelopen week tijdens Wetenschapsweek hebben leerlingen van Atheneum 5 zich verdiept in de echte
wetenschappelijke onderzoeken.
De gekozen onderwerpen liepen erg uiteen: van het vervoer van de neushoorns per helikopter, beharing van de
gezichten van mannen, alcoholgebruik door jongeren, multiprobleemgezinnen, antihomosexueel geweld tot TLC
concentratie in wiet, rol van gender in humoristische reclames en over effectiviteit van diverse vormen van
reclame, meertaligheid van kinderen, nature of nurture van ADHD, CO2 uitstoot en duurzaamheid in Europees
beleid, muziek en emoties, sport en prestaties in het basisonderwijs.
Op woensdagmiddag tijdens de presentaties van deze onderzoeken wisten ze te vertellen over o.a. de
probleemstelling, doelen van onderzoeken en belangrijkste resultaten. Er was veel ontdekt en geleerd (zie
hieronder enkele van de reacties).
Arina Muller
Coördinator Wetenschapsweek
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Ik heb geleerd dat
je beter moet
plannen in plaats
van alles op het
laatste moment
moet doen. Dus ik
ga in de pws
sneller beginnen

