Beste leerlingen en ouders,
Zoals jullie hebben kunnen zien in het jaarrooster staat er voor woensdag 19 en donderdag
20 december activiteitendagen gepland. Hieronder een beschrijving van de activiteiten die er voor
4 VWO zijn georganiseerd.
Woensdag 19 december: quiz (samenstellen, presenteren en winnen?)
Om 09.00 uur verzamelen de leerlingen zonder het vak aardrijkskunde en de klassen 4H. In groepjes
gaan de leerlingen aan de slag met het maken van 10 quizvragen. Onderwerpen worden geloot, een
voorbeeld is het onderwerp muziek. Mix twee muziekjes door elkaar, wie kan de artiesten en de
titels opschrijven? Of het onderwerp Film / TV serie: zoek verschillende fragmenten en laat deze zien
op het grote scherm. Wie herkent de titel? Deze activiteit start in de taalstraat (B205, B206, B207).
Leerlingen kunnen de quiz maken in de computerlokalen. Rond 11.00 uur start de quiz en moeten de
leerlingen de eigen vragen presenteren voor de gehele groep. Er zijn in twee categorieën prijzen te
winnen: voor de beste / meest unieke quizvragen en presentatie en voor de het groepje die
uiteindelijk de meeste vragen goed weet te beantwoorden.
De leerlingen met het vak aardrijkskunde gaan samen met de leerlingen van 6vwo aardrijkskunde
een quiz maken in de ochtend. Start van de quiz is om 9.00 uur en om 12.30 is de quiz klaar. De start
van de quiz is in de lokalen A106 en A107.
Donderdag 20 december: film ‘First Man’
Verzamelen om 09.30 uur bij Arcaplex Spijkenisse, vervoer is op eigen gelegenheid.
Een kijk in het leven van de Amerikaanse astronaut Neil Armstrong en de legendarische ruimtemissie
waardoor hij de eerste man werd die een voet op de maan zette op 20 juli 1969. We volgen zijn reis
die leidt tot deze gebeurtenis die gerust een van de gevaarlijkste in de geschiedenis van de
ruimtereizen genoemd mag worden. Hiertoe behoren ook de offers die hij en het land moeten
brengen
Kerstbal 20.00-23.30 uur

Met vriendelijke groet,
Jerre van Doren (afdelingsleider VWO)

