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Van de directeur
Laatste info-avond voor ouders en leerlingen groep 7, 8
Na onze open dag op vrijdag a.s. zullen we op 30 januari een laatste
informatieavond organiseren voor leerlingen en ouders van de
basisscholen in de regio.

Agenda week 4
Di 21-1:
Eindexamenproductie
M4 drama
Wo 22-1, 13.30-16.00
uur:
Expeditie Fortes Talent
Do 23-1, 14.15-16.15
uur:
Proefpresentaties PWS
A6

We geven die avond alle informatie die van belang is om een goede schoolkeuze te
kunnen maken en we zullen daarbij vooral belichten wat wij doen en waarom we de
dingen doen die we doen.
Wat wij niet doen is zeggen hoe goed onze school is en daarmee dus de vergelijking
aangaan met andere scholen. Er zijn in onze regio namelijk geen slechte scholen.
Waar het om draait is om een school te vinden die het beste past bij uw kind, waar uw kind
zich thuis voelt en wij laten u graag onze school zien.
Zowel ouders als kinderen zijn van harte welkom op donderdag 30 januari. Inloop vanaf
19.00 uur, het programma start om 19.30 uur.
Er is die avond ook nog gelegenheid om ons schoolgebouw te verkennen via een korte
rondleiding.

Vr 24-1, 16.00-21.00 uur:
Open Dag

Open Dag en notebooks
Zoals gezegd is onze open dag
volgende week vrijdag van 16.00 tot
21.00 uur.
U kunt die middag en avond onder
andere verschillende facetten van
onze school ervaren, de opening van
het nieuwe Technasium beleven en
informatie
opvragen
over
de
opbrengsten van onze zonnepanelen
op het dak van de school.

Fortes Lyceum

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

Ouderraad Fortes Lyceum:
ouderraad@forteslyceum.nl

In het komende schooljaar gaan we
leerlingen de mogelijkheid bieden om
notebooks te leasen voor een bedrag
van 14 euro per maand. De
notebooks worden aangeboden
door ‘The Rent Company’ op basis
van
48
maanden
met
zekerheidspakket. Een netto-aankoop
is ook mogelijk.
Ook hierover kunt u op onze open
dag alle informatie inwinnen. Het
bedrijf zal in het OLC (open
leercentrum) staan met verschillende
modellen.

N.B. De ervaring heeft ons geleerd dat het
die middag en avond erg druk zal zijn met
auto’s rondom het schoolgebouw en dat
het lastig is om een parkeerplaats te
vinden. Daarom wil ik iedereen vragen
zoveel mogelijk met de fiets te komen.

It’s a boy!
Onze collega Juliska Broekema is 13 januari bevallen van
een prachtige zoon. Zeno is zijn naam.
Het gaat erg goed met moeder en kind. Ouders genieten
samen thuis van de mooie momenten met hun kindje.
‘Zeno doet het fantastisch’, vertelde Juliska mij vandaag.
Van harte gefeliciteerd Juliska en Michael en heel veel
geluk met elkaar!

Lessons in love
Tussendoor, terwijl ik dit weekjournaal schrijf (donderdagavond),
eet ik samen met leerlingen van Mavo 4 Drama en docent
Annemarie van Esch een kapsalon en anderen een pizza.
Ze zijn aan het repeteren voor hun eindexamenproductie
‘Lessons in Love’.
“Brigitte is aan de kant gezet door haar vriend en ligt al een week
depressief in haar pyjama op de bank. Haar huis is veranderd in
een vuilnisbelt en overal liggen lege snoepverpakkingen. Haar
vriendinnen komen langs om haar over te halen met hen mee te
gaan om een nieuwe vriend voor haar te zoeken.”
Kortom een voorstelling voor 12+ en die is aanstaande dinsdag te zien in ons theater De Waan. Cast; Anna, Vera,
Gijs, Janine (M4) en Anne Fleur (M3). Tevens worden op deze avonden twee filmpjes gedraaid van Art
Factory/drama.
Vanaf 19.30 uur dinsdag 21 januari in theater De Waan.

Bosbranden in Australië
Met mijn klassen kijken wij wekelijks het Britse jeugdjournaal Newsround. Op
die manier leren we Engels maar blijven wij natuurlijk ook op de hoogte van
wat er in de wereld gebeurt. We zijn onder de indruk van de bosbranden
in Zuidoost- Australië.
Samen met mijn mentorklas M4i hebben wij besloten ons ’kleine’ steentje
bij te dragen door een koala te adopteren. Together we can make a
difference.
Saskia van Klij, docent Engels
https://donate.wwf.org.
au/adopt/koala#gs.srd
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Gezocht met spoed: enthousiaste juryleden!
Wij zoeken ouders of andere geïnteresseerden die het leuk vinden om in de jury te zitten voor het
beoordelen van de beste profielwerkstukken van de Havo en/of het VWO.
De presentaties van het VWO vinden plaats op donderdagavond 6 februari van 19.00 - 21.30 uur. De Havo
presenteert op dinsdagavond 11 februari van 19.00 - 21.30 uur.
Jaarlijks worden een aantal genomineerde profielwerkstukken (PWS) van Havo en VWO beoordeeld door
een jury. Deze jury kijkt naar de originaliteit van het onderwerp, de kwaliteit van het werkstuk en de
zelfstandigheid van de werkgroep. Voor beide stromingen wordt de Fortes Academy Award uitgereikt voor
het beste profielwerkstuk van dat schooljaar.
Wilt u uw kennis en ervaring delen en u laten verrassen door bijzondere onderwerpen? Meld u dan aan als
jurylid voor één of beide avonden!
Bent u geïnteresseerd, stuur dan zo snel als mogelijk, maar graag voor 24 januari een mail naar Anke
Philippens (aphilippens@forteslyceum.nl) of Dave Jansen (djansen@forteslyceum.nl).
Met vriendelijke groet,
Anke Philippens en Dave Jansen, coördinatoren PWS

Fortes Academy
In het kader van Fortes Academy nodigen
we elk schooljaar gastsprekers uit om een
inspirerende lezing te geven over haar/zijn
vakgebied.
Tot nu toe waren deze gastlessen bedoeld
voor onze atheneumleerlingen.

Redactie: Henny Scheffers
hscheffers@merewade.nl

Deze keer hebben we gekozen voor een
‘mavo-variant’. Tijdens de projectweek, op
maandag 27 januari, komt gastspreker
Ismail Aghzanay een workshop geven voor
alle 3e jaars mavo over het thema 'Wat is
geluk'.

Thema-avond voor ouders

Stakingen op 30 en 31 januari

Op dinsdag 3 maart is er een bijzondere thema-avond
voor ouders. Het thema is ‘Apemanagement en hoe
krijg ik mijn kind aan het leren’.

Door de AOB is opnieuw een staking uitgeroepen
en dit keer voor twee dagen.

Tijdens een zeer aangename en kleurrijke lezing worden
ouders meegenomen in vergelijkingen en verschillen in
leergedrag. Dat daar niet alleen ludieke, maar ook
leerzame vergelijkingen te vinden zijn met de
dierenwereld, wordt prachtig over het voetlicht
gebracht.
Daarna gaan we in groepen met ouders in gesprek om
te kijken wat we als ouders en leerkrachten daaruit
kunnen meenemen in de dagelijkse leerpraktijk.

Ik kan u nog niet exact op de hoogte brengen
van de deelname vanuit onze school. Als bestuur
en schoolleiding respecteren wij de individuele
keuzes van collega’s.
Wij overwegen om op beide dagen opvang te
realiseren t.b.v. kinderen van collega’s.
Daarmee heeft eenieder echt een keuze in
doorwerken of staken. Uiteraard zullen wij de
lesroosters zo goed als mogelijk aanpassen op
deze twee dagen.

