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Begrip
Hopelijk heeft u genoten van de voorjaarsvakantie. De periode die aanbreekt, markeert tevens de tijd
van voorbereiding op Pasen. Zes weken waarin via dagopeningen wordt voorbereid op het feest van de
opstanding en het nieuwe leven. Dit nieuwe voorjaar waarin alles opnieuw tot bloei komt, onderstreept
hopelijk dit verlangen.
Tegelijkertijd vraag ik uw aandacht voor twee andere zaken. Ons onderwijs is erop gericht om de
vorming van uw kind uiterst serieus te willen nemen. Het gaat erom dat onze leerlingen tot bloei komen
als voorbereiding voor later. Dag in dag uit maken onze medewerkers met hart en ziel werk van deze
pedagogische opdracht. De periode die voor ons ligt, vraagt van onze leerlingen om hun beste beentje
voor te zetten. Slechts een paar maanden en de balans wordt weer opgemaakt. Ook voor u als ouders
belangrijk om zo nu en dan samen met uw kind stil te staan bij de vorderingen die worden gemaakt.
Tegelijkertijd geef ik ook het signaal af dat komende week de onrust in het onderwijs merkbaar zal zijn
voor u en onze leerlingen. Vrijdag 15 maart is er een landelijke stakingsdag afgekondigd voor het hele
onderwijsveld. Dit betekent met de kennis van nu dat medewerkers er in enkele gevallen voor kiezen
om gebruik te willen maken van hun stakingsrecht. De oorzaak? Grote werkdruk als gevolg van vele
taken, verruwing, grote klassen en hoge verwachtingen ten aanzien van het onderwijsveld maken dat
de maat vol is. De 15e maart vormt voor het hele onderwijsveld -van basisscholen tot en met
universiteiten- het moment om dit massaal duidelijk te willen maken.
Als directie hebben we begrip voor deze situatie aangezien we herkennen welke hoge verwachtingen er
leven ten aanzien van het onderwijs en de grote inzet die dit elke dag van onze medewerkers vraagt.
Juist met het oog op de toekomst van onze leerlingen is tijd en aandacht voor hen van groot belang in
dit tot bloei komen voor later. Dat hier bij hoge uitzondering wordt stilgestaan, mag hopelijk ook rekenen
op uw begrip.

Namens de medewerkers,
Drs. Thijs Jan van der Leij
rector

Interactieve ouderavond Jellinek
Op maandag 1 april organiseert Jellinek een
ouderavond in poppodium FLUOR in Amersfoort
over alcohol, blowen en roken en hoe om te gaan
met "NIX18". Hierbij wordt o.a. gebruik gemaakt
van interactief theater en wordt het gesprek
aangegaan over verschillende opvoeddilemma's.
In november 2018 is eenzelfde interactieve
ouderavond in FLUOR georganiseerd; deze was
"uitverkocht" en werd erg enthousiast ontvangen!
Dit is de reden dat er nogmaals een dergelijke
avond georganiseerd wordt.
De toegang is gratis. U kunt zich aanmelden voor
deze bijeenkomst via
http://www.jellinek.nl/ouderavondamersfoort.
(zie ook de flyer bij dit bericht)

Tower Bridge

Presentatie profielwerkstukken
De examenleerlingen van vmbo-4 TL en havo-5
hebben de afgelopen maanden hard gewerkt aan
hun profielwerkstukken.
Nu is het moment gekomen om hun werkstukken te
presenteren. Dit zal gebeuren op maandag 11 maart
a.s. De avond begint om 19.15 uur (inloop met
koffie/thee), de presentaties beginnen om 19.30 uur
in de lokalen. De avond zal rond 21.00 uur
afgelopen zijn.
U bent hiervoor van harte uitgenodigd.
De ouder(s)/verzorger(s) van deze leerlingen
hebben op een eerder moment via de mail al een
uitnodiging ontvangen voor deze avond.

Londen
Wij zijn naar Londen geweest met school vanaf
4 februari en 8 februari waren we weer thuis. We
gingen met de bus naar Calais in Frankrijk en toen
gingen we met een hele grote boot naar Dover in
Engeland. We verbleven in gastgezinnen die ons
elke dag wegbrachten en ophaalden. We waren met
een hele gezellige grote groep. Ook hebben we heel
veel gezien en gedaan. We zijn onder andere naar
de Tower Bridge, de Big Ben (die in de steigers
stond), The Dungeon en de London Eye geweest.
De laatste dag zijn we naar Oxford Street geweest
en dat was heel gezellig. De leukste activiteit
vonden we het bezoek aan het West Ham United
stadion.
Valerie en Boulalé
Leerlingen 4D

Big Ben

Skiën sport plus klas 2 in Bottrop
(Duitsland)
Donderdag 14 maart gaan we met alle sport plus
leerlingen uit klas 2 skiën in Bottrop (Duitsland).
We verzamelen om 7.15 uur op school en om 7.30
uur vertrekken we met de bus naar Bottrop. Tussen
17.30 en 18.30 uur hopen we weer in Bunschoten
aan te komen. Erg belangrijk is dat alle leerlingen
hun ID-kaart/paspoort en zorgverzekeringspasje bij
zich hebben.

Zonder geldig(e) ID-kaart/paspoort
en zorgverzekeringspasje kan je niet mee!
Daarnaast is het dragen van handschoenen
verplicht tijdens het skiën.
De brief met alle belangrijke informatie hebben de
leerlingen zowel op papier als per mail ontvangen.
Ook hebben de ouder(s)/verzorger(s) de
informatiebrief per mail ontvangen.

April
Maandag 1

Donderdag 4
Kan uw kind wel wat extra hulp gebruiken bij
studievaardigheden, motivatie, plannen en/of
concentratie?

Maandag 8

De tweede helft van het schooljaar is van start
gegaan. Voor sommige scholieren is het de
komende maanden erop of eronder wat betreft
overgang of eindexamen.

Woensdag 10

BijlesAcademie Bunschoten-Spakenburg (gevestigd
op de Ampereweg 1) helpt graag bij het behalen van
school doelstellingen! Onze aanpak is persoonlijk
(maatwerk) en effectief. Na schooltijd bij ons op
locatie aan de slag met het school- en leerwerk, in
kleine groepen. Onze ervaren begeleiders zijn er
onder andere voor vakinhoudelijke ondersteuning
en studie coaching.
Wij overleggen, waar nodig, met de docenten en
mentoren van het Oostwende College over aanpak
en resultaten van uw kind.
Op onze website staat meer informatie over onze
aanpak en tarieven. Leerlingen van het Oostwende
College krijgen een extra korting van 10% op onze
diensten!
Voor vragen kunt u ook altijd een mailtje sturen naar
onze vestigingsmanager Merel:
merel@bijlesacademie.nl
Wie weet tot snel ziens!
Hartelijke groet,

Dinsdag 9

Donderdag 11
Vrijdag 12

Toets-/SEweek vmbo-tl/b/k-4
havo-4/5
Cito VAS toetsen klas 1,2,3
Eerstvolgend Oostwende
Nieuws
Cito VAS toetsen klas 1,2,3
Start periode 4
Inhaalmiddag praktisch werk en
LWT
Aanmelden inhalen/herkansen
SE-/toetsweek 3
IBC dag havo-4
Inhalen/herkansen SE-toetsweek 3

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

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

Merel (vestigingsmanager) & Iro (eigenaar
BijlesAcademie)
Bijlage: flyer interactieve ouderavond
Jellinek

Agenda
Maart
Maandag 11

Donderdag 14
Donderdag 21
Woensdag 27

Presentatie profielwerkstukken
vmbo-4 tl en havo-5, aanvang
19.30 uur (inloop vanaf 19.15
uur)
Sport+: klas 2 skiën
IBC dag havo-4
Start toets-/SEweek vmbo-4 tl/
havo-5

