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Van de directeur
Geel en blauw in de school
Een van onze collega’s werd donderdag rond lunchtijd onwel en het zag
er even zorgelijk uit. Collega’s van bedrijfshulpverlening met EHBOdiploma waren snel ter plekke.
Omdat het toch echt even serieus begon te worden, werd 112 gebeld.
Vanuit de meldkamer kregen onze EHBO-ers telefonische instructie en
begeleiding.
Ambulancepersoneel en politieagenten die in de buurt waren, kregen vanuit de meldkamer
een noodsein om snel ter plaatse te zijn. Het gevolg was dat rond 12:30 uur twee ambulances
en twee politieauto’s het schoolplein op kwamen racen. Dat veroorzaakte natuurlijk wel
enige commotie in en om de school.
Nadat de patiënt goed onderzocht was en de toestand stabiel bleek, werd het sein veilig
gegeven.
Vanochtend heb ik even contact gehad met deze collega en inmiddels gaat het goed met
haar. Ze is stabiel en staat onder controle van haar huisarts. Wij wensen haar van harte
beterschap!

Agenda week 49
Di 2-12, 8e en 9e uur:
Inhalen toetsen
Do 5-12:

Gevraagd: blauw plastic afval als vulling kunstwerk
Vanwege de verbouwing van de vroegere
inpandige gymzaal tot Technasium is de
muur aan de pleinzijde niet meer geschikt
voor ons logo-kunstwerk.
We hebben daarvoor een mooie nieuwe
plek voor gevonden aan de andere zijde
van het schoolgebouw op theater De Waan
(zie foto).
Alle plastic is bij opslag van het kunstwerk verdwenen en de karkassen hangen leeg en
triest op de andere gevel. Reden om weer alle blauwe plastic afvalproducten die er te
vinden zijn te verzamelen om de kunstwerken weer van kleur te voorzien.
Behalve een kunstzinnig project is het ook een uiting van protest tegen de plastic soep in
de wereld en een aanklacht tegen de productie ervan. Graag nodig ik iedereen uit om
blauwe flessen, blauw speelgoed, blauwe verpakkingsmaterialen enz. enz. naar school
mee te nemen.

Ouderspreekavonden
Fortes Lyceum

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

Ouderraad Fortes Lyceum:
ouderraad@forteslyceum.nl

Inmiddels dekt de term de lading niet meer, omdat 75% van de ouders samen met hun kind
naar deze besprekingen komt en dat doet mij goed. Het gaat tenslotte om het begeleiden
van kinderen naar jongvolwassenen en dat is een gezamenlijk taak voor ouders en school.
Inmiddels weten we maar al te goed dat jongeren daar ook een mening over hebben en
dus ook een stem in moeten hebben.
Afgelopen maandag en dinsdag zag ik wederom mooie momenten die de kracht van
deze driehoek ouders-leerlingen-school bevestigden.
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Technasium 4: excursie naar Shell
Voor de kick-off van de volgende O&Oopdracht hebben we met Technasium klas
4 donderdag 21 november een bezoek
gebracht aan Shell Pernis.
Met in het achterhoofd de vraagstelling
“Hoe houdt Shell de oude fabriek
draaiende met inzet van moderne
technologie?” luisteren we aandachtig
naar een presentatie over het bedrijf, de
werkwijze, ruwe olie, raffineren, co2
enzovoorts. We kregen uitleg over de vele
fabrieken op het terrein, wat die allemaal
doen en hoe dat zit met die kilometers
pijpleidingen en installaties.
Nadat we deze zaken ook van dichtbij
hebben mogen bekijken was er een
heerlijke, goed verzorgde lunch waarna we
ons in verschillende groepjes middels
brainstormsessies gaan voorbereiden op
de presentaties. Immers we mogen onze
bevindingen,
oplossingen
over
de
vraagstelling presenteren aan een panel
van medewerkers van Shell. Het is een hele
mooie leerzame dag geworden, en
voorzien van veel informatie, gaan we, op
onze weg naar beneden de trapleuningen
goed vasthoudend, weer naar de bus en
terug naar Gorinchem.
Team Technasium

Kerstgala 13 december
Nog 2 weken en dan is het weer zover. Dan zien we onze
leerlingen in de prachtigste galajurken, kostuums en smokings
verschijnen op hèt feest van het jaar: het kerstgala!
De voorbereidingen, onder leiding van onze collega Niels de
Koter, zijn in volle gang en de kaartverkoop loopt gesmeerd.

Redactie: Henny Scheffers
hscheffers@merewade.nl

De praktische informatie is te lezen op de hiernaast afgedrukte
poster.
De regels voor deze avond zijn:
- Tijdens het gala sluiten de hekken/deuren vanaf 23.00 uur.
Er worden geen kaarten aan de deur verkocht.
- Als een leerling het schoolfeest heeft verlaten, wordt zij/hij
niet mee toegelaten.
- De Fortes leerling is verantwoordelijk voor de introducé.
Dus bij ongewenst gedrag moeten beiden het feest
verlaten.
- Steekproefsgewijs vindt er alcoholcontrole plaats en er is
professionele beveiliging aanwezig.

