Datum:
13 januari 2022
Jaargang: 2021-2022

Van de directeur
Gelukkig mochten de scholen na de kerstvakantie weer open en is ons
schoolgebouw weer gezellig vol.
Een fijne sfeer creëren is in deze tijd niet zo vanzelfsprekend. Het vraagt
van ons allen de juiste energie om het goede gedrag te vertonen nu we
weer met z’n allen op school zijn. Want we kunnen er niet zomaar
omheen; er is een algehele verruwing waar te nemen in de wereld, in ons
land, in Gorinchem en soms zien we dat ook bij onze leerlingen op school.

Agenda week 3
Di 18-1, 8e en 9e uur:
Inhalen toetsen
Vr 21-1:
Live-uitzending
OPEN DAG

In alle gevallen roep ik ouders op de samenwerking te zoeken met school zodat we
gezamenlijk de maatschappelijke problemen buiten onze school kunnen houden. Samen
kunnen we de kinderen naar jongvolwassenheid brengen, “Je hebt zowel liefde als boosheid
nodig om de wereld te veranderen”, aldus Nelson Mandela.
Laten we vooral positiviteit uitstralen en onze jongeren gezamenlijk sociaal-emotioneel op
sleeptouw nemen. Wij zullen ook als school precies binnen de grenzen van de coronaregels
proberen leuke pedagogische, creatieve en educatieve activiteiten te organiseren waar we
allemaal een beetje blij van worden.

Open Dag 2022
Volgende week vrijdag is onze open dag en ook dit jaar wordt het wederom een digitale
versie.
We gaan dit jaar zelfs twee live-uitzendingen uitvoeren; één om 16.30 uur en één om 19.00
uur. Daar tussenin zullen vele filmpjes en schooldocumenten voorbijkomen, dus de
liefhebbers zullen zich geen moment vervelen.
Leerlingen, docenten en ook schoolleiding zullen aan het woord komen tijdens de liveuitzendingen vanuit studio 1 Fortes for You. Mooie beelden van o.a. bijzondere activiteiten
en feestelijkheden worden dan uitgebreid toegelicht en besproken.

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

De
mogelijkheid
bestaat zelfs dat we
voor actueel nieuws de
uitzending
moeten
onderbreken.
We
verwachten
nieuws
vanuit
de
onderwijsinspectie over
het
predicaat
excellent.
Het
juryrapport was lovend
over onze school, maar
of dat ook zal leiden tot
de uitzonderlijke titel
‘Excellente School’ is
nog ongewis.
Op basis van de beschrijving door de jury geeft het ons, als medewerkers van Fortes Lyceum,
in ieder geval nu al een goed en trots gevoel. We gaan het snel horen…….

Ouderraad Fortes Lyceum:
ouderraad@forteslyceum.nl

Nog een paar berichten van voor de kerstvakantie
Toch een ‘vleugje’ Engeland
Heerlijk om weer eens een busrit te maken met leerlingen onder het genot van de liedjes van Hazes!
Op 16 december hebben wij met de Cambridge-leerlingen van mavo 4 en havo 4 Pilkington’s restaurant in
Den Bosch bezocht voor een Engelse High Tea.
We kunnen niet naar Engeland, maar dan zoeken we Engeland wel op in Nederland. Heerlijke zoete en
hartige gerechtjes werden geserveerd en natuurlijk thee, heel veel thee!
We hebben genoten van jullie kids. Heerlijk te zien hoe jullie letterlijk en figuurlijk smulden van toch een keer
iets leuks doen in deze gekke tijd.
Liefs van mevrouw Van Rhee, Van Eeuwijk en Van Klij.

Stralingspracticum
In de laatste school week van 2021 kon
het
jaarlijkse
stralingspracticum
natuurkunde voor Atheneum en Havo 5
op dinsdag 21 december gelukkig
doorgaan.
De leerlingen doen dan in groepjes van
maximaal 2 personen proefjes op het
terrein van straling. Hierbij gebruiken ze
bijvoorbeeld
geigertellers
en
röntgenbuizen. Het practicum werd
geleid door Laura van Leeuwen van de
Universiteit van Utrecht.
Aan het eind van die week, op vrijdag,
volgde voor deze leerlingen nog een SE
over deze materie.
Bianca van Beek, namens de sectie
natuurkunde

Conciërges van
oplossingen
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Onze
conciërges
Hans,
Richard
en
Nick
zijn
coöperatief, creatief en
weten bijna overal een
oplossing voor.
Zo
ook
voor
de
brommerhelmen die tot nu
boven
de
kapstokken
werden gestald, maar daar
nog wel eens van afvielen.
De conciërges hebben een
kast bedacht waarin de
helmen met een ketting en
een slot veilig liggen. Voor
een slot en ketting moet de
leerling wel zelf zorgen.

Sporthal
De bouw van onze sporthal nadert z’n einde; de inrichting t.b.v. turnen
wordt nu in de hele zaal aangebracht. Over een paar weken kunnen we
gebruik gaan maken van de sporthal en hoeven de leerlingen niet meer
op de fiets naar de GJS-velden. Wel heel fijn dat we al die tijd gebruik
hebben kunnen maken van de kunstgrasvelden van GJS. Hierbij wil ik mijn
dank uitspreken voor de fijne samenwerking met hen.
Het parkeerterrein hebben we al inmiddels volop in
gebruik om overdag te parkeren, waardoor het
schoolplein weer geheel beschikbaar is voor onze
leerlingen.

Redactie: Henny Scheffers
hscheffers@merewade.nl

Dat betekent dat we ook weer verwachten dat ze op het
schoolplein blijven en niet gaan zwerven door de wijk.
Leerlingen klas 1 en klas 2 mogen niet meer van het
schoolplein af tijdens pauzes en tussenuren. Dit vooral om
hun veiligheid te garanderen.

