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LOC gesprekken 6 en 7 januari
Op 6 en 7 januari vinden de LOC gesprekken plaats in online vorm. U hebt
hiervoor al een uitnodiging ontvangen. Het is de bedoeling dat u met uw kind
op het geplande moment door de coach ingebeld wordt via het Teams account
van uw kind.
De online lessen vallen die middagen uit vanaf het 6e lesuur.
Let op C18, C19 en C20: Net als bij de LOC gesprekken van augustus is het
de bedoeling dat u nadien samen met uw kind een verslagje hiervan typt in de
portal. Een notitieboekje en pen naast de laptop is dus een goed idee!

Omdat ze het boek van Roald Dahl hadden gelezen voor het vak Engels leek het
ons een leuk idee dat ze ook naar de nieuwe film in het Pathé theater gingen.
Een speciale vertoning voor de klassen C20A, -B en -C. Op woensdagochtend
stonden ze om half negen al bij de bioscoop!
Of de MacDonald's dan al open is? Wat een malle vraag! Ontbijten doe je thuis
én gezonder! (Maar we snappen 'm wel...)

Technasium-Update
De eerste O&O projecten van dit schooljaar zijn
door de leerlingen afgerond. Na de presentaties
van leerjaar 1 volgde er markt vol met maquettes
en nieuwe ideeën voor kamers voor Hostel Roots
en ook opdrachtgever Hoppenbrouwers heeft de
demomodellen van onze derdeklassers
beoordeeld.

Intussen zijn de onderbouwklassen alweer begonnen aan
een nieuw project. De O&O leerlingen uit c20 hebben nu
de opdracht van de Brandweer, met de vraag hoe ze hun
huis veiliger kunnen maken. Hierover hebben de
leerlingen ook een gastles ontvangen van een
elektrotechnisch ingenieur van TES die specialist is op
het gebied van brandveiligheid.

Leerlingen van cohort 19 zijn gestart met de
opdracht van Rijkswaterstaat, en hebben met
hun eigen team gekozen of ze oplossing gaan
vinden om te voorkomen dat er plastic in de
rivieren komt óf dat ze een installatie
ontwerpen die plastic uit het water kan halen.
Vanuit RWS is er ook introductie in de vorm
van een gastles gegeven, dus de leerlingen
weten waar ze mee aan de slag kunnen!

In leerjaar 3 is er een start gemaakt met het project van
Solar World Cinema en de leerlingen van meneer van de
Wouw zijn nu aan het plannen met Scrum. De
opdrachtgever vraagt een nieuw ontwerp voor een mobiele
bioscoopinstallatie voor één van de landen waar ze met
Solar World Cinema graag nog films aan de lokale
bevolking willen zien.

Het wordt na de vakantie weer een uitdaging voor alle
leerlingenteams om op afstand samen te werken aan het
onderzoek, maar inmiddels weten we dat we met MS TEAMS veel
mogelijkheden geeft.

Little Victorians
Op dinsdag 1 december speelden de leerlingen uit C19d en C19e de hoofdrol
in een Engelstalige theater workshop onder leiding van The Phileas Fogg
Theatre Company.
De Engelse acteurs namen de leerlingen mee naar de tijd van Charles Dickens
en waanden zich in Victoriaans Engeland in de 18e eeuw. Armoe, kinderarbeid
en nog veel meer ellende.
Een geweldige workshop en na afloop het besef dat leven in de
eenentwintigste eeuw een stuk aantrekkelijker is.

"Ik wou dat ze bij ons op school het vak
toekomst hadden ipv geschiedenis."
(anonieme leerling)
De Sinterklaastraditie bestaat
nog wel bij ons op school. Dankzij Corona en
veranderende samenleving komt het goede werk
van deze iconische figuur nogal eens in de
verdrukking.
We zijn blij te kunnen melden dat zijn goede
werken ondanks dat alles toch nog worden
verricht.

".....dank u, sinterklaasje!"
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