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Hoop
“Waar hoop je op? Op minstens een 7,…anders red ik het niet!” Zomaar een gesprek in de
gang tussen twee leerlingen. Toepasselijk in deze tijd van examens waarbij we hopen op het
beste resultaat voor elke eindexamenkandidaat.
‘Hoop’ is een wonderlijk iets. Het woordenboek zegt dat het betekent ‘iets dat je mist’ en
concreet wilt maken in de toekomst. Hoop kan je gaande houden en verlichting bieden in
perioden van spanning en moeite. Zonder hoop kunnen we niet leven.
In het klassieke verhaal van de doos van Pandora kwam na opening van de doos allerlei
rampspoed over de wereld. Net op tijd werd de doos gesloten, waarin slechts ‘de hoop’ was
achtergebleven.
In het christendom gaat het over hoop vanuit een rotsvast vertrouwen dat de tijd die komt beter
zal zijn dan de huidige. Pasen is hier voor christenen het bewijs van. In de symboliek wordt dit
rotsvaste vertrouwen, de hoop, vaak gesymboliseerd door een anker.
Hoop doet leven. De wereld waarin wij leven, kan die hoop goed gebruiken. Het begint met
aandacht voor elkaar en van betekenis willen zijn voor de ander. Goed om te weten: op 6 juni
aanstaande is de nationale dag van de hoop.
Wij hopen dat door ons onderwijs op het Farel - en Oostwende College jongeren van nu
mogen bijdragen aan die betere wereld van later.
Namens onze medewerkers,
Thijs Jan van der Leij,
rector

Herdenking 4 mei
Ook dit jaar op 4 mei waren er weer leerlingen van
onze school betrokken bij de plaatselijke
herdenking.

Lotte Kos leest een gedicht in de Noorderkerk

Benthe en Lois van de Geest lezen de namen van de
omgekomenen.

Amber Hopman leest een gedicht bij het monument.

Medialessen klas 1 en 2
Maandag 6 mei zijn de klassen 1 en 2 begonnen
aan de workshops rondom mediawijsheid. De
leerlingen maken kennis met nieuws maar ook
nepnieuws komt aan bod. Vervolgens mogen de
leerlingen zelf nieuws gaan maken in de vorm van
een filmpje. Ook leren ze hoe ze moeten editen. Het
filmpje wordt dan klaargemaakt voor publicatie. Een
zeer leerzame middag met verrassende resultaten
als eindproduct!

de examenzitting niet lukt, mag je ook daarna even
langskomen op het secretariaat.
De leerlingen van klas 4A kunnen hun sleutel
inleveren op maandag 13 mei tussen 11.00-11.30
uur, de leerlingen van klas 4B/C op maandag 13
mei tussen 14.30-15.00 uur.
De leerlingen ontvangen hierover ook nog een
(herinnerings-) mail.

Agenda
Mei
Donderdag 9
Vrijdag 10
Maandag 13

Woensdag 15
Maandag 20
Donderdag 23
Vrijdag 24

Maandag 27

Woensdag 29
Donderdag 30
Vrijdag 31
Klas 1 en 2, lessen mediawijsheid

Juni
Maandag 3
Dinsdag 4
Woensdag 5
Donderdag 6

Maandag 10
Woensdag 12

Sleutels inleveren examenkandidaten
De leerlingen die examen doen mogen hun
kluissleutels komen inleveren en ontvangen dan de
betaalde borg (€10) contant retour.
We verwachten de leerlingen van vmbo-tl op vrijdag
17 mei om 13.00 uur en de havo-kandidaten op
maandag 20 mei om 13.00 uur. Indien het voor

Start centrale examens
vmbo tl/havo
Schoolarts: leerlingen klas 2D
Stageweek klas 3 basis/kader
Clinic sport plus: tennis, klas
2 a/b/c.
Clinic sport plus: tennis klas
2 d/e/f/
Cito VAS klas 1,2,3
Anglia klas 1,2,3
LOB bustour MBO
Schoolsportdag basisschool
(leerlingen havo-4 en
LO2 leerlingen klas 3
helpen mee)
Cito VAS klas 1,2,3
Schoolvoetbaltoernooi jongens
klas 1 en 2
Schoolvoetbaltoernooi jongens
klas 3 en 4
Hemelvaartsdag, geen lessen
Lesvrije dag

Schoolvoetbaltoernooi meisjes
klas 1 en 2
Voortgangsvergaderingen,
50-minutenrooster
Schoolvoetbaltoernooi meisjes
klas 3 en 4
Sportplus: zeilen klas 1
Volgende editie Oostwende
Nieuws
Tweede Pinksterdag, lesvrij
Uitslag centrale examens 1e
tijdvak

Vakantierooster 2018-2019
Hemelvaartweekend
Pinksterweekend
Zomervakantie

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

