Datum:
10 januari 2020
Jaargang: 2019-2020

Van de directeur
Nieuwjaarsgroet
Namens ons gehele team wens ik alle leerlingen,
ouders en relaties van onze school een heel
goed, gezond en mooi jaar toe.
Zover
mij
bekend
zijn
er
geen
vuurwerkslachtoffers gevallen op onze school en
daar ben ik erg blij om.

Agenda week 3

2020 is op onze school officieel begonnen met een nieuwjaarsreceptie van stichting OVO, de
stichting waar onze school onderdeel van uitmaakt.

Di 14-1, 8e en 9e uur:
Inhalen toetsen

Het was een receptie met een bijzonder tintje. OVO-collega’s vanuit basisonderwijs,
Gymnasium Camphusianum, Omnia College en Fortes Lyceum hebben met elkaar een
educatief (in hart en nieren onderwijsmensen 😊😊)spel gespeeld op onze locatie.
Via een interactieve kennismakingsmiddag-/avond hebben we de overstap van basis- naar
voortgezet onderwijs weer eens gewaar mogen worden.

Wo 15-1:
Ouderavond klas 1

Bij zo’n spelmiddag/avond
moet
er
uiteindelijk
natuurlijk ook een winnaar
zijn en dat was ‘klas 1F’ met
mentor Annemarie van
Esch (zie foto).

Personeel

Fortes Lyceum

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

Ouderraad Fortes Lyceum:
ouderraad@forteslyceum.nl

Nieuwe docent wiskunde

Zwangerschapsverlof Kimberley Garib

We hebben gelukkig op redelijk
korte termijn een nieuwe docent
wiskunde kunnen vinden. Zijn naam
is Rik Stokking.

Docent
maatschappijleer
en
maatschappijwetenschappen Kimberley Garib is per
1 januari 2020 met zwangerschapsverlof gegaan.

Hij heeft jaren gewerkt als universitair
docent
in
de
medische
wetenschap, maar is inmiddels
alweer
geruime
tijd
docent
wiskunde in het havo en vwo,
voornamelijk in de bovenbouw.
Dhr. Stokking start op maandag 20
januari met de lessen. We hebben
daarvoor het rooster wel enigszins
moeten
aanpassen.
In
het
weekjournaal van 24 januari (tevens
open dag) zal hij zich aan u
voorstellen o.a. met foto.

Wij wensen Kimberley een fijn en rustig verlof en vooral
een goede bevalling!
Haar vervangster is Sophie Klaver (zie foto),
woonachtig in Gorinchem. Naast HBO leraar
maatschappijleer is Sophie ook afgestudeerd aan de
UvA in de culturele en sociale antropologie.
Wij heten beide nieuwe
collega’s
van
harte
welkom en wensen hen
veel succes op het Fortes!
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Open Dag en opening Technasium
Vrijdag 24 januari stellen we ons gebouw weer open voor
publiek en vooral voor geïnteresseerde leerlingen met hun
ouders.
Vanaf 16.00 tot 21.00 uur kunt u onze docenten spreken,
vragen stellen aan leerlingen van onze school, lokalen bekijken
en aanwezig zijn bij de opening van ons nieuwe Technasium.
Onze nieuwe technasiumruimte is nog niet helemaal af, maar
straalt nu al het onderwijs van de toekomst uit:
Leren van en met elkaar door casussen, aangereikt door
ingenieurs uit het bedrijfsleven en de gemeenschap.
Geïntegreerde kennisontwikkeling waarin de verschillende
vakdisciplines tegelijkertijd worden aangeboden binnen
levensechte vraagstukken.

Redactie: Henny Scheffers
hscheffers@merewade.nl

Naast het informatieve doel van de open dag, willen we u ook
graag laten genieten van de sfeer op onze school, de
gezelligheid,
diverse
optredens,
lekkere
hapjes
en
ontmoetingen met onze crew.

