Datum:
17 februari 2022
Jaargang: 2021-2022

Van de directeur
Versoepelingen coronamaatregelen in 3 stappen
In de persconferentie van afgelopen dinsdag hebben we kunnen
horen dat Nederland in 3 stappen opengaat.
Hieronder de maatregelen in een schema samengevat.

Agenda week 8
Ma 21 t/m vr 25-2:
Toetsweek
M4/H5/A6
Ma 21 t/m vr 25-2:
SE-dagen
M3/H4/A4T/A5
Di 22-2, 8e en 9e
uur:
Inhalen toetsen

Vooruitblik:

Ma 7 maart zijn de
leerlingen vrij i.v.m.
een studiedag van
het personeel

De basismaatregelen: thuisblijven bij klachten, het wassen van handen, hoesten in de
elleboog en goede ventilatie van ruimtes, blijven voorlopig nog wel gelden.
Op 15 maart kijkt het kabinet of de resterende coronamaatregelen kunnen worden
opgeheven. Het gaat daarbij om de mondkapjesplicht in het openbaar vervoer, een
volledige intrekking van het thuiswerkadvies en de verplichte negatieve coronatest voor
binnenevenementen.

Jongerenpodium aan de dijk
Het goede nieuws is dat ons Fortes Festival dit jaar weer
mag plaatsvinden. Dus beste festivalliefhebbers: ‘IT GIET
OAN’.
Letterlijk vanaf de dijk kun je straks het festivalterrein
oplopen via een brug die daar blijft liggen tot na de
avondvierdaagse.

Fortes Lyceum

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

De voorbereidingen zijn in volle gang en vele talenten
bereiden zich voor op een podiumplek, de dansvloer of
om zich anderszins in de kijker te spelen.
Dit theater- en muziekfestival op 3 en 4 juni wordt opnieuw een stadsfeest en zal
waarschijnlijk weer enkele duizenden bezoekers trekken uit Gorinchem en omgeving.
(vervolg op de volgende pagina)

Ouderraad Fortes Lyceum:
ouderraad@forteslyceum.nl

vervolg Fortes Festival
We werken nog aan de programmering. Begin mei zullen we
het definitieve programma bekend maken.
Zeker is al wel dat Ramon Chatrer terugkeert naar
Gorinchem. De cabaretier won in 2020 het Groninger
Studenten Cabaret Festival, maar hij stond in 2019 al op het
podium van het Fortes Festival.
Ook blijft er volgens de organisatie voldoende ruimte voor
lokaal talent. Weliswaar draagt het evenement de naam
van de school, maar de afgelopen jaren traden jongeren uit
heel Gorinchem op.
Verder zijn er natuurlijk weer diverse attracties, foodtrucks en
een deejay.
Èn … het festival gaat weer twee dagen duren!

Ramon Chatrer tijdens de
uitreiking van de 34e editie van
het
Groninger
Studenten
Cabaret Festival, waar hij de
winnaar was van zowel de
jury-, de publieks- als de
persoonlijkheidsprijs

Maatwerk Special
Afgelopen vrijdag beleefden we de eerste
‘Maatwerk Special’. We noemen het
‘Special’ om de inhoud, maar ook omdat het
een initiatief voor en door leerlingen is.
Samen met hun docenten heeft een aantal
leerlingen
leuke
muzikale
workshops
verzorgd met diverse instrumenten, zoals een
drumstel, elektrische gitaren en zelfs een
harp.
We hebben een paar keer heerlijk kunnen
genieten van het harpspel van Sienna uit A5:
https://youtu.be/bxkTQsVWFDg

Sienna op de harp

Wil je de volgende keer ook meedoen aan
Maatwerk Special? Vul dat dan in bij het
MaatwerkSpecialblokje in je rooster (doe dit via
een browser, niet in de app). Initiatiefnemers Noa
en Thirza A5Tech en P&P-docent Celine Jansen
zijn alweer bezig met voorbereidingen van de
volgende SPECIAL.
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