Datum:
27 sept. 2019
Jaargang: 2019-2020

Van de directeur
Weekjournaal
Ons doel is om in de toekomst zoveel mogelijk te communiceren via onze
Fortes app. Dat geldt ook voor ons weekjournaal. We zijn bezig om een
nieuwe app te ontwikkelen, waardoor het mogelijk wordt het weekjournaal
interactief te maken. Je kunt dan op een item klikken, waardoor het hele
artikel in beeld komt en goed leesbaar is, ook op de telefoon.
Zolang dat ontwikkelstadium nog niet is afgerond, zullen we - op verzoek van
ouders - het weekjournaal ook op onze website plaatsen
https://www.forteslyceum.nl/fortes-lyceum-weekjournaal

Agenda week 40

Onderzoek GGD

Deze week:
PTA’s worden
uitgedeeld

Zoals zonder twijfel de ouders van de eerste klassers weten, maar inmiddels ook de ouders
van onze hogere jaars, zijn er vorige week tijdens het brugklaskamp veel leerlingen en
ook docenten ziek geworden.

Ma 30-9, 19.30 uur:
Ouderavond H3/A3

Uit onderzoek door de GGD is inderdaad gebleken dat het norovirus de oorzaak was van
al die ziektegevallen.

Di 1-10, 19.30 uur:
Ouderavond
M4/H5/A6

Belangrijk om besmetting te voorkomen, is een goede hygiëne. De toiletten op onze
school worden deze weken extra schoongemaakt. Voor ons allemaal geldt: extra goed
en vaak de handen wassen.

Winnaar T-shirt foto challenge
Tyrsa van Dijk is de winnaar van de T-shirt
fotowedstrijd met een foto waarop Tyrsa en
haar vader te zien zijn in het ziekenhuis.
Het had eigenlijk een mooie foto in Canada
moeten worden, maar helaas kreeg haar
vader een ongeluk waardoor hij in het
ziekenhuis belandde. Gelukkig is hij weer
thuis en gaat het nu stukken beter met hem.

Fortes Lyceum

Hoewel de omstandigheden voor deze foto alles
behalve leuk waren, vond de jury het van humor en
relativeringsvermogen getuigen om juist van deze
‘minste vakantieplek’ een foto in te sturen. En de
zonnebrillen maken de foto helemaal af.

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

Tyrsa heeft hiermee een mooie iPad als prijs
gewonnen. Gefeliciteerd Tyrsa en veel plezier met je
nieuwe iPad.

Ouderraad Fortes Lyceum:
ouderraad@forteslyceum.nl

Wat een ontzettend leuke, lieve en warme reacties ……
hebben we gekregen na het brugklaskamp. Een enorm plateau met een
overheerlijke selectie van zelfgebakken cake en taart, een grote slagroomtaart,
maar ook de talloze mailtjes en berichtjes. Echt hartverwarmend!
Dank daarvoor namens het hele Fortes team!

Op maandag 23 september kwam in het kader
van de landelijke Literatour de schrijfster Wytske
Versteeg naar onze school.
Alle havo-4-leerlingen woonden haar presentatie
bij in ons Auditorium. Wytske Versteeg is onder
onze bovenbouwleerlingen vooral geliefd
vanwege haar prachtige roman Boy. Over een
middelbare scholier die gepest wordt en die
tijdens een schooltripje naar het strand zoek
raakt. Moord of zelfmoord is de vraag. Versteeg
vertelde hoe ze inspiratie opdoet voor haar
boeken (inmiddels 5 stuks) en hoe een roman
uiteindelijk tot stand komt. Ze deed dat zeer
onderhoudend en gedreven.
Debby Haex en Ton Lohman, namens de sectie
Nederlands

Fortes Technasium start op het Omnia
Het Fortes Technasium heeft dit jaar zijn start gemaakt op het
Omnia
College
in
verband
met
verbouwingswerkzaamheden op het Fortes Lyceum. De
inpandige gymzaal aldaar wordt momenteel verbouwd tot
een nieuwe Technasiumruimte waar plaats is voor ruim 100
leerlingen. Tegen de kerst hopen wij onze intrek hierin te
kunnen nemen.
Ondertussen voelen wij ons welkom op het Omnia College.
Er is plaats voor ons gemaakt in de techniek-vleugel waar wij
het DLC en lokaal 0.09 tot onze beschikking hebben. Het DLC
is een fijne, grote ruimte die door ons is omgetoverd tot ‘het
Technasium’. Technasiumleerlingen van klas 1 tot en met 6
volgen hier twee maal per week hun O&O- lessen
(Onderzoek & Ontwerpen).
Naast de O&O lessen zijn wij vanuit ons Technasium dit schooljaar gestart
met een nieuwe onderwijsvorm onder de naam ‘Tech 2.0’. De 27
Technasium leerlingen uit klas 4, havo en vwo, vormen de pilotgroep voor
deze vernieuwende onderwijsvorm. Kort gezegd starten we iedere dag
gezamenlijk met deze groep om 8.30 uur met een dagstart, gevolgd door
een blok autonome leertijd tot 10.45 uur onder leiding van een havo- en
een vwo-coach. Na de pauze volgen de leerlingen drie expertlessen van
vakdocenten van het Fortes met tussendoor de middagpauze. Van 14.00
tot 15.00 uur is er nog een blok autonome leertijd, gevolgd door een korte,
gezamenlijke dagafsluiting. Deze pilotgroep is dus alle dagen van de
week op het Omnia gehuisvest.
We zijn inmiddels een paar weken onderweg en de meeste kreukels zijn nu wel gladgestreken. Het was voor
iedereen even wennen: een nieuwe locatie voor de pilotgroep, het pendelen van docenten en
Technasiumleerlingen, de introductie van de OVO-fiets en Omniamedewerkers die ineens een deel van hun
school moeten delen met ‘nieuwe collega’s’ en onbekende leerlingen. We zijn ondertussen aardig gewend
aan elkaar en wij hebben ons plekje hier zéker gevonden. Dank aan alle collega’s van het Omnia College voor
hun gastvrijheid!!
Team Technasium

1e opdracht Technasium klas 1
Deze week zijn onze technasiumleerlingen van H1tech en A1tech begonnen aan hun eerste opdracht. Ze
hebben van GeoFort opdracht gekregen om proefjes te ontwikkelen die gaan over "geo" in de breedste zin van
het woord. Tijdens de kick-off op het Fort hebben de leerlingen de opdrachtgever ondervraagd, een kijkje
genomen op het Fort en even een vulkaanuitbarsting gemaakt. We zijn benieuwd wat voor spectaculairs onze
leerlingen bedenken!
Cindy Slinger en Ilona Niemantsverdriet, team Technasium
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Gewortelde
verbeelding
Ieder jaar geeft het Gorcums
museum leerlingen de kans
om werk te maken en te
exposeren. Dit jaar was het
thema
‘Bomen’,
naar
aanleiding
van
de
net
afgelopen
tentoonstelling
‘Dromen van bomen’.
Afgelopen donderdag werd
de scholierententoonstelling
"Gewortelde
verbeelding“
geopend. Onze leerlingen
van mavo 3 waren hierbij
aanwezig.
Dhr.
Bert-Jan
Kollmer.
bestuurder van Stichting OVO,
hield een korte toespraak en
de
leerlingen
van
de
Merewade
praktijkschool
zorgden voor de catering Al
met al een zeer geslaagd
project!
Het werk is tot zondag 6
oktober te bewonderen op
de tweede verdieping van
het museum.
Mirjam
Büscher,
beeldende vorming

sectie

Fortes Festival is op zoek naar JOU!
Fortes Festival gaat haar vijfde jaar in en groeit! Ook voor de komende editie op 12 en 13
juni gaan we weer voor een veld vol bands, theater, dans, sport, cultuur en foodtrucks. Dit
vereist veel organisatie vooraf en op de dag zelf. Het festival heeft al een flinke naam
opgebouwd in Gorinchem en omgeving en daar zijn we trots op. Maar we willen meer!
Help jij ons mee om het Festival nog beter op de kaart te zetten?
Ben je een organisatietalent? Ben je handig met social media? Zijn jouw communicatie skills
‘on point’? Dan zoeken wij jou als onze content manager.

Redactie: Henny Scheffers
hscheffers@merewade.nl

Je taken bestaan onder andere uit:
•
•
•
•

Up tot date houden van de socials
Meedenken over de publiciteit van A tot Z
Input website aanleveren
Werving leerlingen voor kleine taken
verspreiding promotiemateriaal)

(zoals

Interesse? Stuur dan voor 7 oktober een korte motivatiemail
naar rviveen@forteslyceum.nl. Wie weet voegen we jou toe
aan onze festivalorganisatie!

