Datum:
28 januari 2021
Jaargang: 2020-2021

Van de directeur
Voorlichtingsavond ouders groep 7/8
Vanavond, donderdag 28 januari, is er om 19.30 uur een online
informatieronde voor ouders van groep 7/8.
Mochten er vragen zijn naar aanleiding van de open dag of anderszins,
dan kunnen we die vanavond beantwoorden.
Alle fysieke bijeenkomsten gaan uiteraard voorlopig niet door dus ook
de inschrijfavonden op 3 en 4 maart niet. Daarvoor kunt u digitale
inschrijfformulieren vinden op onze homepage.

Agenda week 5

Corona en eenzaamheid

Di 2-2, 19.30 uur:
Online ouderavond
met mentoren
profielkeuze Mavo
klas 3

Ik las in NRC.next een artikel over acht jongeren die tijdens de eerste lockdown hun
eindexamen gedaan hebben en nu eerstejaars student zijn. Een van hen zegt: “Ik heb
uitgerekend dat ik in een half jaar nu in totaal acht keer mijn klasgenoten gezien heb.
Normaal doe je daar twee weken over”.
Ik moest denken aan onze geweldige diploma-uitreiking op het sportveld met het doel onze
examenkandidaten met een goed gevoel de grote wereld in te sturen. Hoe anders is dat
uitgepakt voor ons allemaal en dus ook voor het studentenleven. Een eerste jaar als student
is juist zo bijzonder onder normale omstandigheden.

De ouderavonden
voor Havo,
Technasium en
Atheneum 3
verschuiven tot na
de
voorjaarsvakantie.

Ik ben heel benieuwd hoe het met onze Fortes-meiden en
Fortes-jongens gaat en zou graag wat reacties horen van onze
schoolverlaters van vorig jaar.

Coronastatus op het Fortes
Elke maandag brengen we binnen onze stichting in beeld hoe het coronavirus zich binnen
onze school ontwikkelt. Voorlopig zien we nog een positief beeld als we dit afzetten tegen de
landelijke ontwikkeling.

Fortes Lyceum

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

Ouderraad Fortes Lyceum:
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Examens gaan gewoon door
Ondanks grote zorgen bij Tweede Kamer over het centraal examen, roept de minister op
‘gewoon aan de slag te gaan’.
Vooralsnog houdt onderwijsminister Slob vast aan zijn eerdere besluit om de examens dit jaar
wel door te laten gaan en roept hij leerlingen op om flink te gaan leren. Kamerleden vragen
zich af of de examens wel gemaakt kunnen worden nu leerlingen zich niet goed kunnen
voorbereiden. Vooral de halve klassen die de 1,5 meter maatregel afdwingt is er veel zorg over
de kwaliteit.
Vóór 15 februari hakt de minister de knoop definitief door.
Centraal examen of niet……..blijf voor jezelf en voor je schoolexamen goed
leren en je door ontwikkelen. Je schoolexamencijfers zijn opnieuw uiterst
belangrijk.

Broodjes bestellen bij Markies
Het is voor Markies niet meer rendabel om in de lunchpauzes broodjes te verkopen vanwege de halve
examengroepen. Toch willen ze leerlingen niet met lege handen laten staan en daarom bieden zij aan om
broodjes op bestelling klaar te maken. Als jij de volgende dag een broodje van Markies wilt eten, dan bestel je
dat als volgt:
Je stuurt een mailtje naar broodjesvanmarkies@gmail.com met je bestelling en je naam. Je kunt een dag van
tevoren bestellen en kiezen uit:
-

broodje Mozzarella
broodje Kip Chilisaus
broodje Gezond.

ArtFactory Mavo 1

Beeldende vorming

Als alles mislukt… dan wordt het soms zo veel
beter!

Brugklassers mavo/havo/atheneum:
houd je brievenbus in de gaten!

Dat overkwam Myrle Kleppers (M1g) bij ArtFactory
Animatie vorige week. Zij moest eerst online
samenwerken in een programma dat voor haar
groepje niet meewerkte. De opdracht mislukte
dus, waardoor zij een vervangende opdracht
kreeg en uitvoerde. En hoe goed ging dat?! Kijk
maar naar dit indrukwekkende resultaat,
chapeau Myrle!
Céline Buntsma, docent ArtFactory
https://www.youtube.com/watch?v=o7jSWT7W8w&feature=youtu.be

Mirjam Büscher, docent beeldende
vorming

Dolle Donderdag
Dinsdag 26 januari heeft Interact Gorinchem virtueel
€ 2.067,10 overhandigd aan Jeroen van Woudenberg
van Het Vergeten Kind.
Vanochtend ontvingen we deze reactie:
Met jullie bijdrage hebben jullie laten zien dat ook
jullie net als ons van mening zijn dat de vergeten
kinderen in Nederland niet alleen een brood, een
bad en een bed verdienen, maar dat zij net als elk
ander kind een veilige thuishaven verdienen waar ze
kunnen spelen, bewegen en ontspannen en
gewoon
weer
kind
mogen
zijn.

Ook is er € 1.700,- overgemaakt naar Samen Eén
Gorinchem. En we hebben enorm veel speelgoed
opgehaald waar we hopelijk veel kinderen blij mee
kunnen maken.

Zonder jullie hulp zullen deze kinderen nooit weten
hoe een kinderleven hoort te zijn: zorgeloos, vrolijk en
veilig. Als stichting zijn wij volledig afhankelijk van
vrijwillige giften, zoals die van jullie. Mede dankzij jullie
bijdrage, kunnen we er samen zorg voor dragen dat
de vergeten kinderen hun toekomst tegemoet gaan
met een stralende lach. Een kinderleven waarin wél
gelachen kan worden. Want ieder kind verdient dat
toch?!

Dolle Donderdag was een groot succes en daar willen wij
alle leerlingen voor bedanken! Ook willen we het Fortes
Lyceum en OVO bedanken voor de gulle bijdragen.

Mede namens alle vergeten kinderen, nogmaals
hartelijk dank voor jullie steun en bijdrage!

Helena de Vlieger

Marleen

Met een glimlach,

TEAM HET VERGETEN KIND

Poëzieweek
2021
Met
de
Gedichtendag 2021
start vandaag de
Poeziëweek 2021 in
Nederland
en
Vlaanderen en die
duurt van donderdag
28
februari
t/m
woensdag 3 februari.
Het thema dit jaar is
‘Samen’.
Hoe toepasselijk is dit
gedicht, dat ook te
bewonderen is aan
de wand van het
OLC, naast de balie.

Geduld
Als die venijnige
ijzerenheinige
virusjes die je niet ziet
als die rondhoppende
in de war schoppende
piepkleine stukjes verdriet
weg zullen kwijnen
en daarna verdwijnen
dat nergens nog één overschiet
dan zal ik je kussen
maar ja, ondertussen
doe ik dat maar niet.
Joke van Leeuwen
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Het bouwterrein is inmiddels bouwrijp gemaakt en het heien zou deze week kunnen beginnen.

Redactie: Henny Scheffers
hscheffers@merewade.nl

Helaas heeft de bouw vertraging opgelopen. De komende weken zullen er geen activiteiten
plaatsvinden. Naar verwachting zal de vertraging zes weken gaan duren en dat is een zware dobber
voor onze sportende leerlingen en docenten. Tevens levert dit problemen op omdat het heiwerk pas
kan worden uitgevoerd, juist als we weer naar school mogen. Dat geeft uiteraard wat overlast tijdens
de lestijden. We houden jullie op de hoogte.

