Datum:
14 april 2022
Jaargang: 2021-2022

Van de directeur
We hebben deze week twee traditionele activiteiten zien herleven;
de ouderspreekavonden op maandag en dinsdag in de Centrale Hal
en de laatste schooldag voor examenleerlingen.
Gelukkig is het ook een korte week na deze lange dagen aan het
begin. Ik wens alle leerlingen, ouders en collega’s een heel mooi
paasweekend met hopelijk fijn voorjaarsweer.

Agenda week 16
Ma 18-4:
Tweede Paasdag, vrij

Ouderspreekavonden
De ouderavonden waren weer ongekend gezellig en veel ouders kwamen samen met hun
kind praten met de verschillende collega’s. Een enkeling kwam te laat of op de verkeerde
dag en ook de digitale organisatie kende wel wat haperingen, maar het was weer onwijs leuk
en informatief.
Voor ons als schoolleiding ook fijn om tussentijds wat ouders en leerlingen te spreken. Ik sprak
3e klas leerlingen die zo’n avond nog niet beleefd hadden door de lange coronaperiode.
Dank aan onze collega’s van Markies die bij de entree heerlijke koffie, thee en fris aanboden,
inclusief een lekker koekje.

Di 19 en wo 20-4:
- Herkansingen
M4/H5/A6
- SE-dagen
M3/H4/A4T/A5
- Inhalen toetsen,
8e en 9e uur
Do 21 en vr 22-4:
Examentraining
Vr 22-4:
Exameninstructie
M4/H5/A6

Laatste lesdag voor examenleerlingen
De laatste lesdag voor examenleerlingen overviel mij wel een beetje, had er eerlijk gezegd
helemaal niet bij stilgestaan. Pas toen leerlingen verkleed in de gangen verschenen, was het me
snel duidelijk. Verkleed en bewapend met waterpistolen trokken de examenleerlingen door de
school. Na een poosje hebben wij ze gevraagd buiten verder te gaan, omdat de vloer binnen
wel erg glad werd.
Het was een gezellige en leuke ochtend, dank voor jullie respect voor het schoolgebouw en
-spullen. We hebben een paar foto’s gemaakt en die inmiddels met jullie gedeeld. Mochten
jullie nog foto’s hebben, dan horen wij dat graag.
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Overigens heb ik nog een kleine voorraad waterpistolen in mijn
bezit. Die zijn uiteraard ook weer bij mij op te halen. Dat zal
voorkomen dat ik in de verleiding kom om ze tijdens de
diploma-uitreiking te gebruiken �.
Dank aan onze collega’s die dinsdagmiddag de handen uit
de mouwen staken om het gebouw weer toonbaar te maken
voor
de
ouderspreekavond.
Ook
dank
aan
de
schoonmaakdienst die toch nog een flinke klus had aan het
opruimen van de confetti.
Beste examenleerlingen:
Heel veel succes met jullie examentraining en centrale
examens!

Bericht voor de leerlingen
Vernieuwde fietsenstalling
Tijdens de meivakantie wordt de fietsenstalling helemaal vernieuwd. Daardoor zal het voor jullie
duidelijker en makkelijker worden om je fiets te parkeren.
Vanaf 9 mei geldt de volgende regel voor de fietsenstalling:
- De fietsen mogen uitsluitend in de blauwe vlakken geparkeerd worden. Dit wordt duidelijk
aangegeven door bordjes met iconen.
De conciërges zullen streng toezien op het naleven van deze regel.

N.B.: De fietsenstalling bij de sporthal is niet bedoeld voor onze leerlingen. Dus ook al heb je het 1e uur
gym, je moet je fiets parkeren in de fietsenstalling achter de school,
Ook op deze regel gaan de conciërges controleren en zo nodig maatregelen nemen.

Directeur Graaf Reinald neemt afscheid
Vandaag, donderdag 14 april, sluiten wij, directeuren
van stichting OVO, de dag af met een afscheidsborrel
voor Gerda Mulder.
Gerda is jarenlang succesvol directeur geweest van de
Graaf Reinald. Deze basisschool heeft een eigen geur
en kleur ontwikkeld die erg aanslaat bij de behoefte
van ouders en kinderen.
We wensen Gerda een fijne tijd toe in goede
gezondheid.
In de persoon van Bart Pieters heeft Stichting OVO een
geweldige opvolger van Gerda gevonden.

Jongerenpodium aan de Dijk 3 en 4 juni
Ons festival biedt jongeren de kans om hun talenten op het gebied van kunst- en cultuurbeleving en
educatie (opnieuw) te ontdekken. Denk bijvoorbeeld aan leerlingen van ons Fortes Lyceum en van
Gymnasium Camphusianum die theater- en muziekacts brengen in de verschillende theaterwagens,
aan studenten van HMD Codarts die optreden op het muziekpodium en ook straattheater door
studenten van Creative College uit Utrecht.
Helaas kon het Fortes festival in 2020 en in 2021 vanwege Corona geen doorgaan vinden, maar dit
jaar staat het festival weer groots op de planning. Het Jongerenpodium aan de Dijk voor jongeren en
inwoners van Gorinchem. Kortom: een mooi stadsfeest. We vieren kunst en cultuur met theater, film,
livemuziek, dans, animatie, literatuur, exposities, DJ’s, sport etcetera, omringd door foodtrucks en
loungeplekken 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.
Het festival blijft gratis toegankelijk, dankzij onze fantastische sponsoren. Hieronder de logo’s van al deze
fantastische bedrijven en organisaties die ik namens de jongeren in Gorinchem en omgeving hartelijk
wil bedanken.
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