Datum:
30 sept. 2021
Jaargang: 2021-2022

Van de directeur
We komen geleidelijk weer in ons nieuwe (oude) ritme en zelfs feestjes
mogen weer.
Voor de onderbouw zal er snel, volgende week vrijdag namelijk, een
zogenaamd NEON feestje georganiseerd worden op school. Verderop
in dit journaal kun je hier meer over lezen.

Agenda week 40

Economie & Ondernemen

Buitenlandse reizen

Di 5-10, 19.00 uur:
Ouderavond klassen M
en A 2
20.30 uur: Ouderavond
klassen H2

Dinsdagmiddag was ik bij de Meet & Greet van
onze mavoleerlingen die werken aan de
toekomstige nieuwe leerweg Economie &
Ondernemen.
Opdrachtgevers
uit
het
bedrijfsleven
en
andere
maatschappelijke
partners gingen in gesprek met onze leerlingen
over ondernemen. Weliswaar was dit nog een
informele ontmoeting en kennismaking, maar
plannen en ideeën gingen al flink over tafel.
Complimenten aan de leerlingen die de
organisatie voor hun rekening genomen hebben
en natuurlijk aan de docenten die hen hierin
begeleiden. Fijn dat partners uit de regio willen
meewerken aan deze ontwikkeling. Ik zie FortesE&O met vertrouwen tegemoet.

In de ouderraad en de
Medezeggenschapsraad is de
vraag of we buitenlandse reizen
moeten/kunnen
organiseren
uitgebreid besproken.

Wo 6-10, 19.00 uur:
Ouderavond klas H1
20.30 uur:
Ouderavond klassen A
en M 1
Vr 8-10:
Schoolfeest klas 1 en 2

Verderop in dit journaal een verslag van deze
middag door de docentbegeleiders.

Unaniem is in beide geledingen
afgeraden
om
buiten
Nederland
activiteiten
te
ondernemen.
Ik zal dit advies meenemen naar
het managementoverleg van
Stichting OVO om hierover
samen met de directieleden van
Gymnasium
Camphusianum,
Omnia
College
en
onze
bestuurder een besluit te nemen.

De leerlingenraad zoekt nieuwe leden

Fortes Lyceum

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

Ouderraad Fortes Lyceum:
ouderraad@forteslyceum.nl

Wil jij graag inspraak hebben in wat er op school gebeurt? Of lijkt het je leuk om feesten
of acties te organiseren? Wij organiseren acties als de rozenactie met Valentijn en een
sinterklaasactie. Wil je ook andere leerlingen helpen? Dan is de leerlingenraad echt iets
voor jou!
Heb jij een probleem of is er iets waar jij
over wilt praten? Dan kan je altijd bij de
leerlingenraad terecht. Wij zijn er voor alle
leerlingen in de school. Je kunt contact
met ons leggen via Instagram. Ons
account: FortesOfficial. Als je geen insta
hebt, kan je altijd via je mentor bij ons
komen.
Het is mogelijk om vanaf de 2e klas in de
leerlingenraad
te
komen.
De
leerlingenraad is een gezellige groep, en
we hopen dat jij onze groep nog
gezelliger komt maken!
Claire Paap, H4Tech, en Romy Meppelink,
A5b, namens de leerlingenraad.

Leerlingen Economie & Ondernemen ontmoeten de opdrachtgevers
De Meet & Greet tussen de eerste groep leerlingen Economie & Ondernemen en de betrokken organisaties van
buiten de school, was een succes.
Dit schooljaar zijn wij gestart met het praktijkgericht programma Economie & Ondernemen in de derde klas van
de mavo. 15 enthousiaste leerlingen hebben voor E&O gekozen. Leerlingen werken aan echte opdrachten uit
economische, maatschappelijke en ondernemende hoek. Deze opdrachten komen van echte
opdrachtgevers.
De leerlingen hebben deze middag perfect
georganiseerd. De rode loper lag uit voor de gasten en
een woord van welkom kwam van de leerlingen zelf.
Onder het genot van heerlijke zelf gebakken taart en
koffie zijn de leerlingen en de bedrijven met elkaar in
gesprek gegaan.
Leerlingen hadden aan alles gedacht: babbelkaarten
met leuke vragen om elkaar beter te leren kennen,
naamkaartjes om elkaar bij naam te kunnen noemen,
goodiebags om mee te geven en ook de uitnodiging
zag er strak uit. De middag is vastgelegd door Gorkum
TV. Wij zijn benieuwd naar deze video om nog even na
te genieten! Alle leerlingen bedankt en top gedaan.

De leerlingen Economie & Ondernemen met hun begeleiders

Op een mooi jaar Economie & Ondernemen,
Nicolien van Loef en Semih Űcüncü

Impressie van de Meet & Greet, met dank aan Saar Buiks, leerling Art Factory H3, voor de foto's.

Schoolfeest klas 1 en 2
Het eerste schoolfeest, dat wil je toch niet missen?!
Vrijdag 8 oktober is het zover voor klas 1 & 2.
Het is een NEON-feest met een DJ.
Het kaartje is bij je mentor te koop voor 5 euro inclusief 2
consumptiemunten.
Dresscode: wit / neonkleuren.
Win jij de prijs voor best-dressed?
Tot vrijdag 8 oktober, vanaf 19.30 uur!
Groetjes, de feestcommissie.

Knappe sportprestaties!
Twee van onze leerlingen hebben afgelopen zaterdag goede zaken gedaan bij het NK Mountainbiken
in Honselerdijk.
Isis Versluis uit klas A1a won de eerste prijs in (leeftijds)categorie 4 en prolongeerde daarmee haar titel
van vorig jaar; een hele knappe prestatie!
Rick Versloot uit H3c behaalde een mooie zilveren medaille in categorie 7. Voor Rick was dit de laatste
wedstrijd in de jeugdklasse. Komend seizoen maakt hij zijn start bij de Nieuwelingen (15 t/m 16 jr).
Van harte gefeliciteerd met deze mooie prestaties, Isis en Rick. Top gedaan!

Isis komt breed lachend over de finish

Redactie: Henny Scheffers
hscheffers@merewade.nl

Rick in actie tijdens de course
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