Beste leerlingen en ouders,
Zoals jullie hebben kunnen zien in het jaarrooster staat er in week 27
een aantal activiteitendagen gepland. Hieronder een beschrijving van
de activiteiten die er voor 2HAVO zijn georganiseerd.
Maandag 1 juli 2019: Inhalen en inkijken toetsen uit toetsweek onderbouw.
Naar aanleiding van de toetsweek onderbouw staat er een centraal moment ingeroosterd om eventueel toetsen in
te halen die gemist zijn door ziekte. De toetsen van de laatste toetsweek kunnen onder toezicht van de mentor (of
ingeroosterde docent) worden ingezien. Mochten daarna nog vakinhoudelijke vragen zijn kunnen ze deze, waar
mogelijk gelijk, of maandag 8 juli stellen aan de vakdocent.

Dinsdag 2 juli 2019: Religiedag in Rotterdam.
Vandaag bezoeken we met de leerlingen een Synagoge, een Moskee en een Mandir (hindoeïstische tempel). De
middag wordt afgesloten met een Marokkaanse lunch in restaurant Safir.
De bus vertrekt om 08.00 uur en ongeveer 15.15 uur weer terug zijn bij school.

Woensdag 3 juli 2019: Fris op vakantie.
Met de Fris op Vakantie campagne van Bureau Leefstijl wordt de naderende vakantieperiode alvast een beetje
gevierd. De zomercampagne bestaat uit een reeks vrolijke goed doordachte workshops over veilig vakantiegedrag.

Donderdag 4 juli 2019: Burgerschapsonderwijs.
De school speelt een belangrijke rol in het verbinden van jongeren in onze samenleving. Kort samengevat heeft
burgerschap betrekking op de kennis , de vaardigheden, de houdingen, de reflecties en de gedragingen van mensen.
Voor leerlingen komt dat neer op leren omgaan met verschillen en conflicten om democratisch en maatschappelijk
verantwoord handelen.
Vandaag gaan de leerlingen aan de slag met het project: Verhaal van een vluchteling. Leerlingen krijgen meer inzicht
in de moeilijke keuzes die veel Syriërs hebben moeten maken. Met behulp van een Serious Game, een gastspreker,
een nagesprek en een praktische opdracht laten we de leerlingen nadenken over deze wereldproblematieken.

Vrijdag 5 juli 2019: Geschiedenis dichtbij.
Brielle (vroeger Den Briel) ademt herinneringen aan een ver verleden uit. De stad heeft in haar rijke historie
koningen ontvangen en telde onder haar bewoners zeeadmiraals, schrijvers en dichters. De leerlingen worden door
de docenten geschiedenis meegenomen in een leuk project over deze mooie stad.

Als bijlage stuur ik het rooster in schema waarbij alle tijden, lokalen en begeleidende docenten zijn vermeld.
Met vriendelijke groet,
Maaike vd Meulen (afdelingsleider HAVO)

