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Van de directeur
De eerste schoolweek starten met een jubileumweek; ik had er eind
vorige week nog niet veel vertrouwen in. Terwijl rondom het
schoolgebouw allerlei werkzaamheden plaatsvinden en het schoolplein
nog halfopen ligt vanwege nieuw stroomkabels voor de sporthal,
probeerden wij te bedenken hoe we het schoolplein moesten inrichten
voor woensdag als de eerste en tweede klassen gingen komen voor het
jubileumprogramma.

Agenda week 36
Ma 6-8:
Start van alle lessen
volgens het rooster

Gelukkig kunnen we het komende schooljaar ook weer gebruikmaken van de sportvelden,
dus voldoende mogelijkheden voor de verschillende activiteiten.
Verderop zien we prachtige foto’s voorbijkomen van ons jubileumplein en van de
verschillende programmaonderdelen van onze leerlingen. Gisteren konden de klassen 1 en
2 daarvan genieten, vandaag de klassen 3 t/m 6.
Morgen, vrijdag 3 september, hebben we ons officiële moment van het
als start van de reünie van16.00 tot 20.00 uur, met inloop vanaf half vier.

150-jarig bestaan

Speciaal jubileumprogramma
Twee dagen gillende jongeren op het school/jubileumplein
vanwege
de
opgooizweefmolen.
Er zijn verschillende types zweefmolens, zo
vertelde de uitbater mij, waarvan de
zogenoemde
opgooizweefmolen
de
populairste variant is. In een 2-persoons zitje
word je opgegooid en vervolgens zweef je
hoog en heerlijk door de lucht,

Samenwerken en vertrouwen hebben/krijgen
in jezelf en in anderen was het doel van het
zonnestralenspel, speciaal voor onze nieuwe
eerstejaarsleerlingen.

Aan het gelach en gegil te horen en aan de
wachtrijen te zien, was deze attractie voor
onze leerlingen een groot succes.
Samen genieten, samen doen, samen eten en
elkaar
in
een
mooie
ambiance
(her)ontmoeten. Dat zie ik deze 2 dagen in en
rondom school. Een wardevol programma met
een mooie sociale twist.
Helaas kan de geplande feestavond voor alle
leerlingen vanavond niet doorgaan. We zullen
deze zeker verplaatsen naar een ander
moment dit schooljaar.
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Afscheid Ton Lohman
Als docent Nederlands begon Ton op onze school in
januari 1978 en hij is dat bijna 44 jaar met veel plezier
blijven doen. We hebben woensdag officieel afscheid
genomen van docent Ton Lohman, in aanwezigheid
van zijn vrouw, dochters en schoonzoon, en in feestelijke
ambiance op het schoolplein. Later op de avond
genoten we met elkaar van lekker eten èn de
opgooizweefmolen als speciale attractie.

Uit de toespraken bleek de grote waardering voor collega Ton. Ook van oudleerlingen ontving Ton hartverwarmende e-mails waaruit bleek hoe hij
leerlingen enthousiast had gemaakt voor literatuur. Zijn ambitie was – en is
altijd gebleven – om docent Nederlands te zijn. Zoals hij ook zelf zei:
‘Halverwege een vakantie verlangde ik alweer naar lesgeven’. Het kon dan
ook niet anders dan dat Ton in zijn speech gebruik maakte van zijn kennis van
de Nederlandse literatuur. Hij eindigde met de woorden van Multatuli, uit de
Max Havelaar: ‘Ik groet u allen zeer!’.
We wensen Ton en zijn vrouw nog heel veel goede en gezonde jaren toe.

Reünie 150 jaar Fortes
Lyceum
Op vrijdag 3 september om 16.00
uur zijn onze reünisten van harte
uitgenodigd. Inloop vanaf 15.30
uur.
Het gehele programma zal
plaatsvinden op ons schoolplein in
verband met coronaregels. Ook
zullen we bij de entree de
Coronascan (CoronaCheck app)
gebruiken. De Wijdschildlaan doet
morgen
dienst
als
entree,
waardoor verkeer in de straat
nauwelijks
toegang
heeft,
behalve voor bewoners. De
Vestingweg mag wel gebruikt
worden voor parkeren.
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Inmiddels is de hele wijk rondom de school één grote bouwput, omdat ook alle woningen rond het
Wijdschildplein gerenoveerd worden. Parkeren is lastig en door het vele bedrijfsverkeer is het ook een beetje
onveilig.
Gelukkig is deze eerste schoolweek een festivalweek en is het volgende week wat rustiger rondom de school
als de lessen beginnen.
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De bouwwerkzaamheden gaan voorspoedig en het ziet ernaar uit dat we in week 47 een complete sporthal
rijker zijn.

