Datum:
24 januari 2020
Jaargang: 2019-2020

Van de directeur
Open Dag en voorlichtingsavond
Op het moment dat u dit weekjournaal ontvangt, is de Open Dag volop
gaande en waarschijnlijk is het een gezellige drukte in ons schoolgebouw.
Wij kijken er naar uit om alle geïnteresseerde leerlingen en ouders te
ontvangen.

Agenda week 5

Met daarin o.a.:
Ma 27 t/m vr 31-1:
- Internationalisering;
gasten uit Portugal,
Canarische
Eilanden, Italië,
Finland en
Hongarije
- Eindgesprekken
PWS M4
Ma 27-1:
Fortes Academy M3
Di 28 t/m do 30-1:
- Flen klas 1/2 naar
Whitstable
- Bezoek Tweede
kamer, resp. H5, M4
en A4
- Art Kamp Otterloo,
klas 3
De individuele roosters
zijn te vinden in SOM
Do 30-1, 19.30 uur:
Voorlichtingsavond
ouders gr. 7 en 8

Volgende week donderdag, 30
januari 19.30 uur, is er voor groep
8 leerlingen en hun ouders ook
nog gelegenheid om onze
informatieavond te bezoeken.
Ook
zullen
we
het
schoolgebouw
die
avond
openstellen voor mensen die
nog eens goed willen rondkijken
op
o.a.
ons
nieuwe
geschiedenisplein en in het
gloednieuwe Technasium.

Personeel
It’s a boy

Op reis

Kimberly
Garib,
docent
maatschappijleer en MAW, is op 17
januari bevallen van een mooi jongetje.
Zijn naam is Novey Lee James.

Gistermiddag hebben wij afscheid genomen
van onze collega Annabel de Ridder.
Annabel heeft eerst Marcha Klein Breteler
vervangen en de laatste periode ook Juliska
Broekema.

Het gaat goed met moeder en kind en
de trotse ouders genieten samen van de
mooie momenten met hun prachtige
zoon.
Van harte gefeliciteerd Kimberly en Leon
heel veel geluk met elkaar!

De huidige collega’s LO/Sports gaan
gezamenlijk de 10 lesuren onder elkaar
verdelen zodat de lessen allemaal kunnen
doorgaan.
Annabel gaat enkele maanden reizen, onder
andere in Indo-China: Cambodja, Laos en
Vietnam.
Wij wensen haar heel veel reisplezier en kom
veilig terug Annabel!
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Nieuwe docent wiskunde
In weekjournaal 16 kon ik u melden dat we een nieuwe docent wiskunde hadden benoemd en dat hij zich in deze
editie zou voorstellen.
In het nieuwe kalenderjaar ben ik, Rik Stokking, begonnen als nieuwe docent wiskunde op het
Fortes Lyceum.
Mijn opleiding als medisch bioloog kreeg ik in Utrecht en vervolgens heb ik jarenlang als
wetenschapper gewerkt in de medische beeldverwerking (hoe om te gaan met de informatie
uit medische scans, zoals CT, MRI, SPECT etc.) in Utrecht, de VS, Canada en Rotterdam.
Na de wetenschap heb ik gekozen voor het onderwijs en dat doe ik alweer 10 jaar met veel
plezier. In die periode heb ik vooral wiskunde en biologie gegeven, maar ook scheikunde, NLT
en ANW, voornamelijk in de bovenbouw havo en atheneum.
Ik woon in Dordrecht, heb twee zoons van 19 en 21 en mijn hobby’s zijn klussen en (zaal-)voetbal.

Externe oproepen
Workshop Graffiti spuiten
Heb je altijd al eens graffiti willen spuiten of ben je
erg creatief, maar heb je nog nooit een graffiti
kunstwerk gemaakt? Dan is de Graffiti Workshop
echt iets voor jou! Tijdens deze creatieve workshop
help je mee om de ellenlange muur In de Ruimte,
DE plek voor jongeren, om te toveren tot een
prachtig, uniek kunstwerk. Dit doe je onder
begeleiding van een echte graffitikunstenaar.

Gratis proefles donderdag 30-1, 19.00
uur
In oktober ben ik gestart met Tacoyolessen in
Gorinchem, gymzaal Fortes Lyceum. Dat was al zo
snel een succes, dat ik direct een tweede groep kon
starten. Op maandag is er Tacoyoles om 19 uur en 20
uur.
Vaak krijg ik de vraag of het ook niet op een andere
dag gegeven kan worden. Daarom ga ik het nu ook
op donderdagavond geven van 19.00 – 20.00 uur.
Wat is Tacoyo:
(training/ademhaling/conditie/ontspannen/yoga/
omgaan met stress)

Redactie: Henny Scheffers
hscheffers@merewade.nl

Conditietraining – krachttraining – ontspanning – geen
pasjes – op te gekke top 2000 muziek – ademhaling –
yoga - inspannen en ontspannen - niet zweverig – in
een groep maar toch ieder op zijn eigen niveau – een
heerlijke eindontspanning – verslavend.

De workshop duurt ongeveer twee uur en wordt
gehouden op: woensdagavond 29 januari van
19:00 uur tot 21:00 uur en/of zaterdagmiddag 1
februari van 14:00 uur tot 16:00 uur
Ben je tussen de 12 en 21 jaar? Meld je snel aan
voor
deze
toffe
workshop
via inderuimte@gorinchem.nl. Laat in de mail jouw
naam, leeftijd en de dag dat je wilt meedoen
achter. Maximaal 10 deelnemers per workshop.
VOL=VOL!

Kom gewoon eens meedoen! Heb je een matje en
gewichtjes van 1 kg? Dan mag je die meenemen.
Anders mag je ze van mij lenen.
Je bent van harte welkom. Zie ik je snel?
Meer info: www.fitmetanneke.nl / 06-27402732

