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Van de directeur
Het mooie weer maakt ons vrolijk en enthousiast over de komende
vakantieperiode. Het is vooral goed te zien en te merken aan het
overactieve gedrag van kinderen. Het schooljaar loopt natuurlijk ook snel
op het einde.
Toch hebben we ook rust nodig om bijvoorbeeld het examen tweede
tijdvak goed te maken. We hebben daarvoor de 2e verdieping aan de
westkant gereserveerd. Die vleugel is afgesloten en de lokalen aan de
zuidkant hebben allemaal airco.

Agenda week 25
Ma 20 t/m vr 24-6:
Centraal Schriftelijk
Examen 2e tijdvak
Ma 20 t/m wo 22-6:
Toetsweek
Ma 20-6 en wo 22-6:
Kennismakingsmiddag
nieuwe 1e jaars
leerlingen
Kennismakingsavond
ouders nieuwe 1e jaars
leerlingen
Do 23-6:
Inhalen toetsen
Bespreekdag toetsen
Vr 24-6:
Sportdag onderbouw

Fortes Lyceum

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

Ouderraad Fortes Lyceum:
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Daarnaast is er rust nodig voor de toetsweek waarin menigeen nog een paar punten zou
moeten willen scoren ;-) Heel veel succes allemaal.
Volgende week is ook de start én finish van de avondvierdaagse op ons sportterrein. Er is
voldoende ruimte voor het stallen van fietsen via de brug aan de dijkzijde. Parkeren van
auto’s is niet echt wenselijk.
Vanaf ons sportveld zijn door de organisatie mooie nieuwe routes uitgezet. Deze zijn te
vinden op de website www.avdgorinchem.nl.
Het defilé wordt op vrijdagavond afgenomen in het centrum van de stad, begeleid door
muziek en showkorpsen. Inschrijven kan via de website of zaterdag a.s. in een ruimte bij de
parkeerplaats van de Fortes Sporthal.

THROWBACK

!

Het is nog even wachten op de aftermovie van het Fortes
Festival, maar de prachtige foto’s van oud-leerling Jikke
Gribnau zijn binnen. Geniet van de sfeerbeelden. Houd het
weekjournaal in de gaten voor de aftermovie!
PS Staat 2 en 3 juni 2023 al in je agenda?!

Slimme natuurkundevraag
Tijdens bespreken van een schoolexamenvraag over een attractie in Walibi tijdens de natuurkundeles, vroeg een
leerling wie er metingen zouden verrichten in een attractie. Vervolgens vroeg diezelfde leerling zich af of zij, de
leerlingen, dat toevallig ook konden doen �
En zo ging wij afgelopen vrijdag met 83 bovenbouwleerlingen van HAVO en VWO naar Walibi. Hier hebben ze, in
een zelfgekozen attractie, met hun telefoon metingen verricht om grootheden te onderzoeken zoals snelheid,
hoogte, g-krachten etc. Van tevoren hebben de leerlingen zelf apps gezocht en getest om zeker te weten dat
ze zouden werken (door bijv. trap op rennen, rennen, met de lift op en neer).
Na het uitvoeren van hun onderzoek door minimaal 3x een meting uit te voeren, mochten de leerlingen de rest
van de dag zelf het park verkennen. Komende de dagen werken de leerlingen hun metingen verder uit. We zijn
benieuwd naar de verslagen. Als die net zo goed zijn als de sfeer van die dag komt het wel goed.
Ilona Niemantsverdriet, namens de sectie natuurkunde

Art Factory
Afgelopen dinsdag en woensdag heeft Artfactory klas
2 meegedaan met de projectweek. Op dinsdag zijn we
met elkaar naar Rotterdam gegaan, waar het
programma bestond uit workshops bij de SKVR, en de
film "Everything, everywhere, all at once" bij Cinerama.
Tijdens de workshops leerden we verschillende dingen
over onder andere studiofotografie, straatfotografie en
pinhole (fotograferen met een blikje). De eindresultaten
waren, door de verschillende workshops, allemaal
divers en zeer goed gelukt!
Op woensdag konden we door slecht weer niet naar
het Lingebos zoals gepland, maar hebben we in onze
school de "Art-lipdub" opgenomen op het nummer
"Young right now". Via een route door de centrale hal
van studio 1, naar studio 2, eindigden we, via het plein,
gezamenlijk in studio 3. Cameraman Sven filmde alle
groepjes. Met elkaar hebben we een super tof
resultaat geboekt.

Nog meer Art…

Net even wat anders dan voorgaande jaren. Deze
talentendag is door de bekende maatregelen verzet naar het
einde van het jaar. Waar we normaal met klas 3 de
masterproof afronden was dit nu al gebeurd en stond deze
dag in het teken van een gezellige afsluiting van de
ArtFactory lessen in de onderbouw.
Het dagdeel op het strand werd zeer aangenaam door het
heerlijke zonnetje (niet iedereen had aan zonnebrandcrème
gedacht helaas 😉😉) waar er druk werd gefotografeerd en
gefilmd voor de opdrachten van de Crazy 88 beach edition.
Bij groep blauw wisten Lisse, Sharon en Faith de meeste
punten binnen te halen bij de gekke opdrachten. Bij groep
Rood waren dat Niek, Noa, Marlies en Quinty.
Op de fiets reden we naar Haarlem naar de oude Koepel
gevangenis. Een prachtig gebouw waar de geschiedenis van
het huis van bewaring nog deels te zien is. Onze gids Marc,
zelf als bewaker werkzaam geweest in deze gevangenis, nam
ons met zijn verhalen mee in de wereld van het voorarrest.
Moe gefietst en gekleurd door de zon konden we even
bijkomen in het pannenkoeken restaurant voor de gezellige
en heerlijke afsluiting!
Team ArtFactory

Donderdag 9 juni heeft atheneum 5 bij scheikunde onderzoek gedaan
naar verschillende katalysatoren onder begeleiding van studenten van de
Universiteit Utrecht. De onderzochte katalysatoren worden gebruikt om de
verbranding van methaan (aardgas) zo volledig mogelijk te laten
verlopen. Hoe efficiënter deze reactie, hoe minder van het broeikasgas
methaan overblijft en hoe minder giftig koolstofmonoxide ontstaat. Aan
het einde van het onderzoek werden alle resultaten met elkaar vergeleken
om een voorzichtige uitspraak te doen welke katalysator het beste werkt.
Leuk om eens met andere stoffen en materialen onderzoek te kunnen
doen!
Sectie scheikunde

Ben je graag betrokken bij jouw kind en de activiteiten rondom school? Heb je zin om mee te denken over
verbeteringen en mee te helpen bij nieuwe plannen, interessante vraagstukken en als tussenpersoon voor
school, ouders en de kinderen te fungeren?
Dan ben je bij ons aan het juiste adres….
Wie zoeken wij?
•
•

enthousiaste, daadkrachtige ouders
uiteraard is iedereen welkom

Wat wordt er van je gevraagd?
•
•
•
•
•
•

Ongeveer 4x per jaar vergaderen op school in de namiddag of avond
Spreekbuis van ouders richting de school
Mailbox ouderraad bijhouden
Activiteiten (mee) bedenken en/of (mee) uitvoeren
Vraagstukken behandelen
Super toffe evenementen (mee) organiseren

Tijdsbesteding: +/- 10-15 uur per jaar
Lijkt het jou leuk om je op een structurele manier in te zetten voor de school en de kinderen en mee te
denken, aarzel dan niet en meld je aan! Wil je eerst wat meer weten? Stuur dan een mail naar
jacqueline.boderie@gmx.fr, zij neemt contact met je op om je meer informatie te geven.
Wij wachten op jou! �
Tot snel.
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