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Inspiratie
Maandag 10 juni zijn we vrij door het Pinksterweekend. De viering van het Pinksterfeest is voor
christenen een belangrijk feest. Het Bijbelverhaal uit Handelingen 2, waarin de verteller
beschrijft hoe de Heilige Geest neerdaalt over de apostelen, geeft mensen inspiratie. Het
woord inspiratie komt van het Latijnse woord spiritus; ‘geest’. Goede dingen willen doen, blij
zijn met wat je ten deel valt en hierover willen vertellen gaan hierin samen. Bijzonder is de plek
van de Schepping die bij Pinksteren hoort. Het Pinksterfeest valt op de dag nauwkeurig samen
met het Joodse feest van ‘de eerstelingen’, een verwijzing naar de opbrengst van de eerste
oogst. Ook dat is iets om blij van te worden.
Deze laatste weken van het schooljaar wensen we onze leerlingen de inspiratie die nodig is om
het beste uit henzelf te halen. ‘De geest krijgen’ of ‘het licht zien’ voor wat nog moet worden
gedaan. Het is een spannende tijd voor onze examenleerlingen. Komende week horen ze de
examenuitslag. We hopen op veel blijdschap voor onze geslaagde examenleerlingen!
Jongeren die een herexamen moeten doen, wensen we nieuwe inspiratie toe.
Inspiratie hebben we allemaal nodig, niet alleen om anderen toe te wensen maar ook om
geïnspireerd onze taken uit te voeren.
Namens de schoolleiding wens ik u een fijn en inspirerend Pinksterweekend.
Drs. Thijs Jan van der Leij,
rector

Excursie Den Haag klas 4 havo
Op donderdag 20 juni gaan de leerlingen van havo 4
op excursie naar Den Haag. Daar brengen zij voor het
vak CKV (Culturele Kunstzinnige Vorming) een
bezoek aan het museum: Escher in Het Paleis. De
leerlingen krijgen daar een kijkopdracht bij de
kunstwerken van de kunstenaar M.C. Escher.

De leerlingen verzamelen om 9.15 uur bij de
Zuidwal. Om 9.30 uur vertrekt de boot naar het
watersportcentrum (dat scheelt een heel stuk
fietsen…)
De leerlingen worden daar in groepen ingedeeld en
gaan suppen, surfen en wake boarden!
De Zuidwal brengt ons rond 15.00 uur weer terug.
Wat moeten de leerlingen meenemen:
- Zwemkleren
- Handdoek/badlaken
- Oude schoenen/waterschoenen voor op de
surfplank (let op: je mag niet op blote
voeten!)
- Warme kleren voor de terugweg of na het
wake boarden
- Wat eten en drinken
- Zonnebrand
- Tas om je natte spullen in te doen.

Tweede Kamer

Neem geen waardevolle spullen mee!
We hopen op veel zon en een beetje wind.
De sportplus-leerlingen uit klas 2 hebben
bovenstaande informatie afgelopen maandag ook
per mail ontvangen en krijgen deze informatie van
hun docent LO daarnaast nog op papier.
Mevr. v.d. Mheen, dhr. Hup en Habraken

Examenuitslag

Escher in het paleis

De leerlingen gaan die dag voor het vak
maatschappijleer naar de Tweede Kamer. Dit bezoek
bestaat uit een rondleiding met informatie over de
werkwijze van de Tweede Kamer, uitleg over de
plenaire zaal, de plenaire debatten en een bezoek
aan de publieke tribune. Daarnaast hebben de
leerlingen een ontmoeting met een lid van Tweede
Kamer. De leerlingen gaan met hem in gesprek over
zijn werk in de Tweede Kamer. Dit alles is onderdeel
van de maatschappijleer thema’s: de parlementaire
democratie en de rechtsstaat.

Watersportdag sportplus klas 2
Woensdag 26 juni gaan we met alle sportplusleerlingen van klas 2A, 2B en 2D naar
watersportcentrum De Eemhof.
Donderdag 27 juni gaan de sportplus-leerlingen
van klas 2C, 2E, 2F.

Aanstaande woensdag (12 juni) wordt de
normering/uitslag bekendgemaakt van de centrale
(schriftelijke) examens.
Vanaf 14.00 uur bellen de mentoren de uitslag door
aan alle leerlingen. Bel elkaar niet in die tijd, anders
kunnen wij je niet bereiken. Zelf naar school bellen
heeft geen zin: er wordt geen informatie over
slagen/zakken verstrekt.
Om 15.00 uur ontvangen de mentoren de nog niet
geslaagde leerlingen op school (mentor regelt
telefonisch exacte tijd en plaats).
Om 16.00 uur ontvangen de mentoren de geslaagde
leerlingen op school. Leerlingen ontvangen een
voorlopige cijferlijst en adviezen voor herkansing.
Je kunt je aanmelden voor herkansen uiterlijk vrijdag
14 juni tot 12.00 uur!!
Alle leerlingen (ook die geslaagd zijn) hebben in het
tweede tijdvak recht op één herkansing.
De herexamens vinden plaats van 17 t/m 20 juni .
Op vrijdag 28 juni wordt de uitslag van de
herexamens bekendgemaakt. Vanaf 13.30 uur
bellen de mentoren alle leerlingen die aan het
tweede tijdvak hebben deelgenomen.

Niet geslaagde leerlingen worden vervolgens om
14.30 uur op school verwacht waar ook de decaan
aanwezig zal zijn.
Alsnog geslaagde leerlingen worden om 15.30 uur
op school verwacht.
In de agenda verderop in dit nieuws kun je zien
wanneer je je diploma in ontvangst kunt nemen.

Donderdag 20
Vrijdag 21
Donderdag 27
Vrijdag 28

ZomerOndernemers!
In de bijlage vind je informatie over het project
ZomerOndernemers!

Vakantie!
Op vakantie naar Indonesië, Marokko, Kaapverdië,
Turkije ……?
Gaat u dit jaar met uw kinderen op vakantie naar het
buitenland? Zorg dat u goed voorbereid bent en dat
u en uw kinderen gevaccineerd zijn.
Want…ook voor landen rond de Middellandse Zee
zoals Marokko en Turkije, maar ook voor Kaapverdië
en andere landen ver weg zoals Indonesië,
adviseren wij vaccinaties tegen o.a. besmettelijke
geelzucht (hepatitis A).
Kinderen kunnen deze ziekte gemakkelijk oplopen.
De ziekte kan zich na terugkomst van vakantie via
de toiletten, deurklinken, kranen en handdoekjes op
basisscholen verspreiden.
Hierdoor worden meer kinderen ziek en vervelender
nog: zij nemen het op hun beurt weer mee naar huis
met vervelende gevolgen voor de ouders en
broertjes/zusjes.
Met goede voorbereidingen en een vaccinatie zijn
veel gezondheidsproblemen te voorkomen. Meer
informatie over geelzucht en andere reisgerelateerde ziekten vindt u op de website van GGD
Reisvaccinaties
Kijk op de website www.ggdreisvaccinaties.nl welke
adviezen er gelden per land. U kunt eenvoudig
online een afspraak maken bij GGD regio Utrecht
(www.ggdru.nl/reizen). Download de app
GGDreistmee.

Juni

Donderdag 13
Vrijdag 14
Maandag 17
Dinsdag 18
Woensdag 19

Juli
Maandag 1
Donderdag 4
Vrijdag 5
Maandag 8
Dinsdag 9

Woensdag 10

Donderdag 11
Vrijdag 12

Start toets-/SE-week havo-4
Volgende editie Oostwende
Nieuws
Laatste lesdag
Inhaaldag (voor alle nog niet
gemaakte werk/opdrachten)
Start Cultuurweek/Sportweek
Dagexcursies
Aanmelden inhalen/herkansen
havo-4
19.45-22.00 uur: diplomering
basis/kader
19.45-22.00 uur: diplomering
vmbo-tl/havo
Kennismaking nieuwe brugklasleerlingen
Herkansingen SE havo-4
Watersportactiviteit havo-4
Overgangsvergaderingen

Vakantierooster 2018-2019
Pinksterweekend
Zomervakantie

(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.

Agenda

Maandag 10
Woensdag 12

Havo-4: excursie Den Haag
Podium-/presentatie-avond
CKV klas 3 vmbo
Sport+: watersportdag klas
2A/B/D
Uitslag examens 2e tijdvak
Start SE-week havo-4
(t/m 5/7)

Tweede Pinksterdag, lesvrij
Uitslag centrale examens 1e
tijdvak
Sport+: zeilen klas 1
Aanmelden herexamens
voor 12.00 uur
Examens 2e tijdvak
Examens 2e tijdvak
Examens 2e tijdvak

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

Bijlage: informatie en flyer
ZomerOndernemer

