Beste leerlingen en ouders,
Zoals jullie hebben kunnen zien in het jaarrooster staat er in week 27 een aantal
activiteitendagen gepland. Hieronder een beschrijving per dag van de
activiteiten die voor 2VWO zijn georganiseerd.
Maandag 1 juli 2019: Inhalen en inkijken toetsen uit de toetsweek.
Als in de afgelopen toetsweek een toets niet gemaakt is, wordt deze vandaag voor de leerling ingepland. Er kunnen 2
toetsen worden ingehaald. De tijden hiervan zijn 8.30-10.00 en van 10.30-12.00. Om 12.15 kunnen de leerlingen
gemaakte toetsen inzien. Aan het einde van de toetsweek wordt een overzicht gestuurd naar de leerlingen wie wat
moet inhalen en in welk lokaal.
Dinsdag 2 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.
Het programma van vandaag vindt plaats in A109 voor 2P en in A110 voor 2N en start om 8.30 uur. Om 13.30 uur is
het programma afgelopen.
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.
Er wordt om 13.00 uur gestart met de workshops en om 17.15 uur is het afgelopen. In de ochtend wordt dit
programma aangeboden aan de klassen 2A tot en met 2G, vandaar dat de start pas om ‘s middags is. In totaal zijn er
7 workshops en in onderstaand overzicht staat wanneer welke klas waar moet zijn. Per klas is een docent gekoppeld
die met de klas meeloopt tijdens de verschillende workshops.
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Donderdag 4 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. De begeleiders van deze dag zijn
mevrouw Kreuger, mevrouw van der Perk en meneer Carré.
Vrijdag 5 juli 2019: Klassenbezoek@Gemeentehuis.
Aan de hand van bovenstaand project van ProDemos gaan jullie deze dag inzicht krijgen in de lokale politiek.
De leerlingen van 2N verzamelen om 9.30 uur op de parkeerplaats van de Jumbo in Brielle. Vanuit hier vertrekken de
leerlingen met de begeleiders mevrouw Kreuger en mevrouw Reinhard naar het gemeentehuis. Bij het
gemeentehuis neemt mevrouw de Gelder van ProDemos jullie mee naar de raadszaal van Brielle en krijgen jullie
uitleg over de werking van de lokale politiek. Jullie zijn deze dag om 12.30 uur klaar met het programma.
De leerlingen van 2P hebben hetzelfde programma, de start van 2P is om 12.30 uur op de parkeerplaats van de
Jumbo en de leerlingen zijn klaar om 15.30 uur.
Ik wens jullie een leerzame en plezierige activiteitenweek toe.
Met vriendelijke groet,
Jerre van Doren (Afdelingsleider VWO)

