Datum:
7 april 2022
Jaargang: 2021-2022

Van de directeur
We hadden al een periode van het heerlijke voorjaarsweer kunnen
proeven tot we plotseling in wintertaferelen belandden.
Toen ik vorige week op vrijdagochtend m’n werkkamer binnenliep, zag
ik hoe de vroege leerlingen op het sportveld al sneeuwrollen/-ballen
maakten om een sneeuwpop te bouwen (zie foto hieronder) . De
datum was 1 april, maar het was geen grap.

Agenda week 15
Ma 11 t/m wo 13-4, 1e
en 2e uur:
CITO klas 2

Maart en april blijven bijzondere maanden, in ieder geval qua weersomstandigheden.
Vanochtend hadden we een hoosbui, precies in het half uur dat leerlingen op school
komen. Met kletsnatte broeken en jassen kwamen ze binnenlopen, met als gevolg een
gladde vloer bij de entree en druipende jassen aan de kapstokken. Wat een kanjers
die zo dit weer trotseren. Dan is zo’n winterlandschap zoals vorige weer vrijdag toch
een stuk leuker.

Ma 11 en di 12-4:
Ouderspreekavonden
Wo 13 en do 14-4:
SE-dagen
M3/H4/A4T/A5
Wo 13 en do 14-4:
Herkansingen
M4/H5/A6
Vr 15-4,
Goede Vrijdag: vrij
Ma 18-4,
Tweede Paasdag: vrij

1 april 2022: Het besneeuwde sportveld, gezien vanaf de 1e verdieping

Ouderavonden 11 en 12 april
Zoals eerder besproken gaan we elkaar maandag 11 en dinsdag 12 april
eindelijk weer ontmoeten tijdens ouderspreekavond.

Fortes Lyceum

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

We verwachten veel ouders met hun kinderen en zorgen ervoor dat de
mogelijke wachttijd op een prettige manier zal verlopen. De dames van
onze cateraar zullen zorgen voor koffie met lekker hapjes.
Onze docenten zien er net als u naar uit om weer vis-à-vis met elkaar te
kunnen praten over voortgang, inzet en kansen.
Uiteraard zal ik beide avonden aanwezig zijn als u mij zou willen spreken.

Ouderraad Fortes Lyceum:
ouderraad@forteslyceum.nl

Jongerenpodium aan De Dijk 3 en 4 juni
De effecten van twee Corona-jaren zijn enorm zichtbaar bij onze jongeren. We zien de behoefte aan
sociale binding met de maatschappij, het weer vooruit kunnen (en willen) kijken en de mogelijkheid om
weer wat te ondernemen. Na twee jaar afwezigheid, zijn we dan ook enorm blij dat we deze doelgroep
niet alleen opnieuw een podium kunnen bieden, maar ook een plek om elkaar te ontmoeten en
weer eens te kunnen genieten. We hebben ook bij de gemeente Gorinchem een flinke subsidie gevraagd
om de sociaal-emotionele ontwikkeling van onze jongeren positief te beïnvloeden. Ons festival biedt
jongeren de kans om hun talenten op gebied van kunst en cultuurbeleving en -educatie (opnieuw) te
ontdekken. We zien dit als een duurzame investering van NPO-gelden en kijken er erg naar uit deze
sociaal-maatschappelijke verantwoordelijkheid samen met de gemeente en andere partners op ons te
nemen!

In 2019 hebben de Gorinchemse jongeren genoten van een
geweldige editie van het Fortes Festival. Daarmee is een mooie
verbinding gecreëerd tussen onze jeugd en de culture partijen in de
regio. Helaas kon het Fortes festival in 2020 en in 2021 door Corona
niet doorgaan, maar dit jaar staat het groots op de planning op 3
en 4 juni. Een festival met eigen leerlingen en personeel
Fortes, leerlingen van omringende scholen PO en VO , inwoners van
Gorinchem en omgeving en genodigden. Kortom: een mooi
stadsfeest. We vieren kunst en cultuur met theater, film,
livemuziek, dans, animatie, literatuur, expositie, DJ’s, sport...omringd
door foodtrucks en lounge op ons festivalterrein. Samen met
collega-scholen, de culturele kring en lokale ondernemers verrijken
we de stad, stimuleren we de kunsten en de culturele infrastructuur
voor de jongeren. Samen bouwen we het podium voor
de talentontwikkeling van onze kinderen/jongeren.

Scholierenexpositie ‘Kleurrijk’ in Gorcums Museum
Na twee jaar kunnen de scholieren hun creaties weer laten zien in het
museum van Gorinchem.
Naar aanleiding van de expositie
“KleurTonen” maakten de leerlingen van de middelbare scholen werk.
Onze bovenbouwleerlingen hadden als opdracht “de stad” en zij Pag. 2
maakten hier linoleumafdrukken van. Deze opdracht leverde hele
mooie grafische monochrome afdrukken op van bekende en minder
bekende architectuur in Gorinchem.
De brugklassen maakten van papier een designschaal. We hebben een
selectie uit de creaties gemaakt en dat was nog best lastig. Elke klas
werkte met een andere kleur. De keuze was een primaire kleur of een
secundaire.
Bijna
elke
klas
is
vertegenwoordigd
in
het
“gesamtkunstwerk”.
De expositie is nog tot zondag 10 april te zien en de toegang is gratis.
Mirjam Büscher, namens de sectie BV

Redactie: Henny Scheffers
hscheffers@merewade.nl

Foto’s van enkele geselecteerde kunstwerken van Fortes leerlingen:

Link naar een artikel hierover in De Stad Gorinchem:
https://www.destadgorinchem.nl/lokaal/onderwijs/806630/gorcums-museum-laat-scholieren-kleur-bekennen

