Datum:
21 april 2022
Jaargang: 2021-2022

Van de directeur
Scholen op de kaart
Schoolleiding en personeel willen graag weten wat we goed doen en
wat wellicht nog beter kan. Daarvoor nemen we elk jaar een enquête af
onder leerlingen, ouders en stakeholders.
Leerlingen uit leerjaar drie vullen de enquête deze week op school in en
ik wil u als ouders van onze derdeklassers verzoeken om de enquête van
Vensters voor Verantwoording ook nog deze week in te vullen.

Agenda week 17
en 18

We zijn helaas wat laat met het uitzetten van de enquête en deze sluit op 30 april. De
enquête is in te vullen via onderstaande link. Ik hoop op een flinke deelname.
https://onderzoek.scholenopdekaart.nl/onderzoek/6FZ3QRB

Blij babynieuws
Onze collega Khadija Lali is
bevallen van een prachtige
dochter!

Agenda week 19
Ma 9 t/m wo 11-5:
Examentraining
Do 12-5:
Start Centraal
Schriftelijk Examen
(duurt t/m 25-5)

Lina is haar naam en ze is op 17
april in het ziekenhuis geboren.
Lina en mama zijn inmiddels
weer lekker thuis. De komende
maanden zullen de blije ouders
genieten van dit nieuwe leven.
Van harte gefeliciteerd en heel
veel geluk en gezondheid voor
Lina, mama Khadija en papa
Nassir!

Centraal Schriftelijk Examen
Vanaf 12 mei is onze nieuwe sporthal de locatie waar onze
examenleerlingen van mavo, havo en vwo het laatste
onderdeel van hun examen gaan maken.

Fortes Lyceum

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

Hoewel de Evenementenhal vorig jaar een goed alternatief
was als examenlocatie, zijn we toch heel erg blij dat onze
leerlingen nu deze laatste beslissende fase op bekend terrein
doorbrengen.
Door de examentrainingen op 5 dagen, de exameninstructie
morgen én de meivakantie waarin voldoende tijd is om te
leren, gaan we ervan uit dat jullie, examenkandidaten, je
optimaal kunnen voorbereiden.
Het hele team van het Fortes wenst jullie heel veel succes!

Ouderraad Fortes Lyceum:
ouderraad@forteslyceum.nl

Jongerenpodium aan de Dijk, 3 en 4 juni
Alvast een sneak-preview
Tunebased draait vrijdagavond van 20:00 tot
21:00. Via de link hieronder is zijn biografie in het
Engels te lezen, Tunebased gaat internationaal
natuurlijk.
https://tunebased.nl

DJ Creeps draait ook op ons festival.
Hij heeft de topsportstatus, vliegt de wereld over voor
optredens, doet tussendoor gewoon nog even havo
4. De 15-jarige Stefan Speelmeijer, oftewel Creeps, uit
Barendrecht gaat als een trein.
En dat is nog maar het begin. Vorig jaar had Stefan
zijn eerste internationale optreden in Sitges, bij
Barcelona. Deze maand mag hij weer. nu tijdens
Dutchweek in Zell am See in Oostenrijk.

Vader en manager Ed, die met hem mee is naar de
radiostudio van Rijnmond is natuurlijk apetrots. "Hij
doet ons nog steeds versteld staan", zegt hij
glunderend. "Wij weten niks van dj-en, maar hij heeft
contact met de grootste namen. Die geven hem
complimenten." Nadat Creeps een mash-up maakte
van een track van Laidback Luke, zette de
succesvolle dj zijn waardering op Instagram. Die post
werd geliked door Tiësto en David Guetta. "Dat was
heel bizar", herinnert Stefan zich. "Ik was zo verbaasd.
Dat je erkenning krijgt van zulke grote namen is niet
normaal."
En nu komt DJ Creeps dus naar Gorcum en draait hij
op het Jongerenpodium aan de Dijk.

Mocht jij nog jonge artiesten kennen of wil je zelf
optreden, meld je dan bij Info@fortesfestival.nl.
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