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In memoriam Herman Kroon

1/4/1960 – 5/9/2018
Herman trad bij ons in dienst in 2008 en kenmerkte zich door een groot hart voor collegae
en leerlingen. Na een tragisch ongeval is hij ons plotseling komen te ontvallen.
We herinneren ons Herman als een energieke, hardwerkende en eigenzinnige collega met
een grote passie voor zijn vak. Humor, gedrevenheid en vriendschap zijn belangrijke waarden
die ons zullen bijblijven.
Een groot gemis voor zijn gezin, geliefden en voor ons allen is werkelijkheid geworden. Onze
gedachten gaan uit naar de familie en nabestaanden.
Namens medewerkers en leerlingen,
Henk Koelewijn
Oostwende College
Psalm 139:4

Want het is een wonder zoals ik gemaakt ben,
Alles wat u maakt is een wonder, dat weet ik heel goed.

Introductie brugklassen
Vorige week dinsdag en woensdag waren de
introductiedagen met de brugklassen. Met 93 nieuwe
leerlingen zijn we naar Baarn gefietst. Met spellen in het
het dorp en het Baarnse bos hebben wij ons prima
vermaakt.
De middag, avond en nacht werden op school
doorgebracht met een spelcircuit, bonte avond en
disco.
De dag werd afgesloten met een slaapfeest in de
gymzaal. Na een gezamenlijk ontbijt in de vroege
morgen werd er huiswaarts gekeerd om de nodige
slaap in te halen.
Moe maar voldaan kunnen we terugkijken op
fantastische dagen met onze nieuwe brugklassen!

2.

De leerlingen gaan met de aangeboden
vaardigheden aan de slag om zo hun talent
te ontdekken, te ontwikkelen en te
versterken. Ook leren de leerlingen meer
over hoe ze zich veilig en bewust in de
digitale wereld kunnen begeven. Het online
lesprogramma Safe & Social kan u bekijken
middels de volgende link: https://onlinemasters.nl/

Extra begeleiding (BZW): woensdag lesuur 6
Voor alle leerlingen op school staat op woensdag het
zesde lesuur in het rooster als mogelijkheid om extra
begeleiding (BZW) te volgen voor de vakken
Nederlands, Engels of wiskunde.
De leerlingen die extra begeleiding nodig hebben,
worden door de vakdocenten in overleg met de leerling
en mentor middels een hulpvraag opgegeven. Uiteraard
kan uw zoon/dochter zichzelf ook opgeven via de
vakdocent of mentor. Ook ouder(s)/verzorger(s) hebben
de mogelijkheid hun kind aan te melden voor deze extra
begeleiding.
De leerlingen die geen extra begeleiding volgen,
hebben op de woensdagen op het 6e lesuur geen
lessen.

Schoolfotograaf
Week tegen Pesten: maandag 17 september
t/m vrijdag 21 september 2018
In heel Nederland wordt er in het onderwijs
stilgestaan bij de Week tegen Pesten, zo ook bij ons
op het Oostwende College.
Elk jaar wordt de Week Tegen Pesten gehouden. De
start van het schooljaar is een belangrijke periode in
de groepsvorming. De sfeer die je als leerkracht in
de eerste weken na de zomervakantie neerzet, heeft
een impact op de rest van het jaar en bepaalt voor
een groot deel de mate waarin pestgedrag voorkomt.
Wanneer kinderen en jongeren het gevoel hebben
dat ze zichzelf kunnen zijn, onderdeel uitmaken van
een groep en kwaliteiten bezitten om trots op te zijn,
zal pesten als een bewuste of onbewuste strategie
steeds minder vaak worden ingezet in de klas, op het
schoolplein of daarbuiten. De mentoren besteden
tijdens de mentorles aandacht aan de Week tegen
Pesten, middels een variatie aan verschillende
werkvormen.
Voor u als ouder(s)/verzorger(s) brengen wij graag
de volgende onderdelen onder de aandacht:
1. Plan sociale veiligheid
https://www.oostwende.nl/wpcontent/uploads/2018/07/20180628-socialeveiligheid-3.pdf
2. Online lesprogramma Safe & Social Dit
online lesprogramma gaat over de digitale
wereld bevat de volgende thema's: de
digitale wereld, creatief en vaardig online,
veilig online en bewust online. In het online
lesprogramma nemen verschillende masters
uit het vak de leerlingen aan de hand van
video's mee in hun wereld.

De schoolfotograaf komt woensdag 12 september
a.s. bij ons op school in de ochtenduren. Wij werken
met Photo l'ecole. De leerlingen ontvangen na
enkele weken de fotovellen waar ook een
klassenfoto bij is. Het is uiteraard niet verplicht om
de foto's ook daadwerkelijk te kopen. Indien u niet wil
dat uw kind gefotografeerd wordt, dan graag contact
opnemen met het secretariaat 033-2997400 of
mailen naar info@oostwende.nl

IBC - HBO-module (havo5)
Vanaf maandag 10 september zullen de havo-5
leerlingen een HBO-module op de HU in Amersfoort
gaan volgen. Vijf weken lang (op maandagochtend)
zullen onze leerlingen samen met de studenten van
de HU vier leerdoelen gaan behandelen. Het gaat
vooral om het kennismaken met een hogeschool en
is een prachtige gelegenheid om hen op HBO-niveau
onderzoek te leren doen.

Berlijn (havo4 en havo5)
In de week voor de herfstvakantie (maandag 15 donderdag 18 oktober) zullen alle havo-4 en havo-5
leerlingen voor een werkweek naar Berlijn gaan.
Deze week is ook onderdeel van het IBC-curriculum.
Meer informatie heeft u (ouders havo-4 en havo-5
leerlingen) al ontvangen via mail. Binnenkort kunt u
de laatste nieuwsbrief hierover verwachten.

Inhalen gemiste toetsen

Magister

Mocht uw zoon/dochter een toets (repetitie) gemist
hebben, dan zal de vakdocent een docentenafspraak
in Magister maken. Uw zoon/dochter (en u ook) kan
daar zien wanneer en waar hij/zij de toets moet
inhalen. Wilt u hier ook op toezien? Mocht uw
zoon/dochter op die afspraak niet komen
(ongeoorloofd), dan zal de mentor contact opnemen
met uw zoon/dochter en de toets meteen laten
maken.

Met Magister is er altijd en overal op elk device
(telefoon, tablet, laptop) de laatste informatie van
school beschikbaar voor leerlingen en ouders.
Actuele lesroosters, berichten en mededelingen zijn
direct in te zien.
Maar hoe weet je nu als brugklasser of als
brugklasouder/verzorger hoe alles werkt? En wat
je er mee kunt?

Als school willen we een pilot gaan draaien in alle 2e
klassen met een beloningssysteem. De mentoren
zullen hierover meer vertellen tijdens de
mentoravond van de 2e klassen op maandag
17 september a.s.

We begrijpen heel goed dat wat extra informatie heel
fijn kan zijn. Daarom zijn op de ‘Aan de slag’ pagina
voor leerlingen en ouders op magister.nl/leerlingouder alle functionaliteiten van Magister app én web
op een rijtje gezet.
Het is van belang dat u als ouder inlogt met uw eigen
account (en niet via uw zoon/dochter), zodat u alle
gegevens die voor u als ouder van belang zijn, kunt
inzien. Daarnaast is het belangrijk dat uw mailadres
correct in Magister vermeld staat, omdat via dit adres
veel informatie van school met u wordt gedeeld.
U kunt uw mailadres zelf wijzigen in Magister.

Reünie

Rent Company

Op donderdag 20 september zal het feestjaar, 70 jaar
Voortgezet Onderwijs Bunschoten, worden afgesloten
met een reünie. Iedereen die onderwijs heeft genoten
op de plaatselijke ulo, mavo, Keistad, Sytwende, Farel
Bunschoten of Oostwende College is van harte
uitgenodigd. Ook oud-personeel en andere betrokkenen
zijn uiteraard van harte welkom op deze feestelijke
avond.

Iedere maandag- en donderdagochtend tussen 9.00
en 10.00 uur is er een servicemedewerker van de
Rent Company aanwezig in de mediatheek op
school.
Leerlingen kunnen daar terecht wanneer er
problemen zijn met hun device.

Agenda

Bijpraten met oud-klasgenoten over die ene bijzondere
leraar of die onvergetelijke buitenlandse excursie
herbeleven onder het genot van een hapje en een
drankje, het kan allemaal en het belooft dus een
bijzondere avond te worden waar alle tijd is om elkaar
te ontmoeten.

September

Als een so (kleine toets) gemist is, bepaalt de docent
of die ingehaald moet worden of niet. Dit gebeurt
gelijk in de eerstvolgende les waarin de leerling weer
aanwezig is.

Belonen

Geef u en uw vrienden/vriendinnen op voor de reünie,
dit kan via de website
op: https://www.oostwende.nl/nieuws/geef-je-op-voorde-reunie-van-20-september/

Dinsdag 11
Woensdag 12
Maandag 17

Startouderavond klas 3 en havo-4
Schoolfotograaf
Startouderavond klas 2
Week tegen pesten (t/m vr. 21/9)
Dinsdag 18
Startouderavond examenklassen
(Let op! gewijzigde datum)
Donderdag 20 Reünie
Dinsdag 25
Voortgangsvergaderingen

Oktober
Surveilleren tentamen/examen
Wij zijn op zoek naar ouders/verzorgers die het leuk
vinden om te komen surveilleren tijdens toetsweken
en tijdens de examens. Uiteraard krijgt u van
tevoren instructie.
Bent u een dagdeel beschikbaar in de volgende
periodes, dan kunt u zich opgeven bij de heer Hup
(hupm@oostwende.nl)
Tentamenweken:
5 t/m 9 november 2018
21 t/m 25 januari 2019
27 maart t/m 5 april 2019
28 juni t/m 5 juli 2019
De examenperiode is dit schooljaar van 9 t/m 21 mei
2019.

Dinsdag 2
Voortgangsvergaderingen
Donderdag 4
Volgende editie Oostwende Nieuws
Maandag 15 t/m Excursie Berlijn havo-4 en havo-5
donderdag 18
Maandag 22 t/m Herfstvakantie
vrijdag 26

Vakantierooster 2018-2019
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Paasweekend, Goede Vrijdag
Meivakantie
Hemelvaartweekend
Pinksterweekend
Zomervakantie

22 t/m 26 oktober
24 dec. t/m 4 januari
25 februari t/m 1 maart
19 april
22 april t/m 3 mei
30 en 31 mei
(ma.) 10 juni
22 juli t/m 30 augustus

Het Oostwende Nieuws is ons oudercontactblad en
verschijnt maandelijks.
Het wordt verzonden per e-mail en is tevens te lezen
op onze website.
Op onze website vindt u ook informatie over andere
onderwerpen, zoals ondernemend leren. Tevens
kunt u hier de schoolgids en de actuele agenda
inzien.

Een school voor iedereen!

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact
opnemen met de mentor van uw zoon/dochter of het
secretariaat van school.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Uitvaart de heer Kroon
A.s. maandag zullen de eerste drie lesuren volgens rooster verlopen. Daarna worden de leerlingen in de
gelegenheid gesteld om de herdenkingsdienst van de heer Kroon bij te wonen. De leerlingen mogen zich vrij
voelen om daar wel of niet heen te gaan.
Als uw zoon of dochter de dienst gaat bijwonen dan graag in overleg met u als ouder of verzorger hoe hij/zij daar
naar toe gaat.
De school organiseert dit niet voor de leerling. U bent uitgenodigd om uw zoon/dochter te begeleiden bij de
herdenkingsdienst.
Wij wensen iedereen heel veel sterkte!

