Beste leerlingen en ouders,
Zoals jullie hebben kunnen zien in het jaarrooster staat er in week 51
een aantal activiteitendagen gepland. Hieronder een beschrijving van
de activiteiten die er voor 3HAVO zijn georganiseerd.
Woensdag 19 december 2018: Mentoractiviteit
De leerlingen uit de klassen 3H en 3V gaan vandaag bowlen en eten bij de Watertuin in Spijkenisse. Een ontspannen
activiteit waarin we kunnen werken aan groepsdynamiek. Jullie worden verwacht om 11.30 uur bij de bowlingbaan
in Spijkenisse, Hoogwerfsingel 2 Spijkenisse, we lopen gezamenlijk naar restaurant De Watertuin (woonboulevard
Spijkenisse). Hier kun je rond 15.00 uur worden opgehaald of met de bus / fiets naar huis.
Donderdag 20 december 2018: Voorstelling Verkeer, LOB (Loopbaan en oriëntatie programma).
Voorstelling 7 sloten:
In deze cabaretvoorstelling wil het Johan Cahuzak Theater zonder opgeheven vingertje jonge mensen laten
nadenken over hun houding en de gevolgen daarvan in het verkeer.
Humor speelt hierbij een grote rol. We ontmoeten bijvoorbeeld Kor Sakov, die heel luchtig doet over zijn
alcoholverleden maar wel een kind heeft doodgereden. Actuele grappen in combinatie met een stukje over voetbal
en GTST zorgen voor confrontatie, emotie, gelach en reacties uit de zaal. Nieuwe thema's kunnen vrij gemakkelijk
ingevoegd worden.
LOB programma:
Het tweede deel van het schooljaar staat in het teken van het kiezen van het profiel voor de bovenbouw havo en
vwo. Om de leerlingen te laten ervaren wat sommige vakken inhouden, gaan de leerlingen langs de keuzevakken.
In de bijlage onderaan deze brief het schema voor deze dag.
Kerstbal 20.00-23.30 uur
Voor de derde klassen is het nu eindelijk zover, ook zij “mogen” naar het kerstbal.
De leerlingen van de feestcommissie hebben het thema "The Grand Ball" bedacht: een kerstgala met een vleugje
high school prom. Met een professionele DJ, lichtgevende dansvloer en het uitreiken van een prijs voor de best
geklede "King & Queen" zal het een onvergetelijk feest worden.
Dinsdag 11 december start de verkoop van de kaartjes met een stunt in de pauze.
Er is kans op gratis kaartjes!
De kaarten zijn zoals altijd te koop bij de kantine. De leerlingen ontvangen het kaartje via de schoolmail.
De leerlingen kunnen zo het kaartje op hun telefoon tonen (of uitprinten en meenemen).

Bijlage schema donderdag 20 december 2018

Voorstelling 7-sloten
Voorstelling Verkeer A210
08.30-10.00 uur
10.15-11.45 uur
10.15-11.45 uur
12.15-13.45 uur

3VG
3HA1
3HA2
3TL
BSM BG (3H)
E004/5

08.30-09.15 uur

3HA1 en 3HA2

09.15-10.00 uur

3HA1 en 3HA2

KUBV CD B102

Biologie
ZN / VR A202

Informatica WZ
C202

10.15-11.00 uur

3VG

11.00-11.45 uur

3VG

12.00-12.45 uur

3HA1

3VG

3HA2

12.45-13.30 uur

3HA2

3HA1

3VG

3HA2

3HA1

13.30-14.15 uur

Filosofie LR (3V)
A105

