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         Nummer 7, maart 2018 

 
Hierbij ontvangt u de 7e oudernieuwsbrief van dit schooljaar.  
In deze nieuwsbrief treft u informatie aan over de activiteiten die bij ons in de planning staan, maar leest u 
ook iets over de gebeurtenissen waar wij met trots op terugkijken. Daarnaast informeren we u graag over 
de onderwijskundige en organisatorische ontwikkelingen op de TooropMavo. 
 
VOORUITBLIK KOMENDE MAAND(EN) 

 

 30 mrt. – 2 april : Paasweekend 

 9 – 13 april  : S.E. 3 klas 4 

 17 april   : Inhalen S.E. 3 klas 4  + Finale Toorop’s got Talent 

 19 april  : Herkansing / herprofilering klas 4  

 20 april  : Schoolexamendossier klas 4 moet compleet zijn 

 24 april  : Aftekenen cijferlijsten klas 4 bij de mentor (10:45-14:00 uur) 

 25 en 26 april : Parijsreis voor de examenkandidaten 

 27 april t/m 13 mei : Koningsdag en meivakantie 

 14 mei t/m 25 mei : Centraal examen klas 4 

 21 mei  : 2e Pinksterdag 

 25 mei  : Examendiner (kandidaten en medewerkers) 
 
ONDERWIJS 
 
Het Eenakter Festival (EAF) 2018 

 Natuurlijk deed de TooropMavo ook dit jaar weer mee. 
Bijzonder was wel dat het toneelgezelschap bestond uit          
9 dames. Wat een energie brachten zij met elkaar op het 
podium en wat een diversiteit aan monologen, dialogen, dans 
en zelfs zang. Een buitengewoon knappe prestatie waarbij je 
je soms niet meer realiseerde dat je naar leerlingen aan het 
kijken was. Er was echter ook stevige concurrentie van andere 
scholen, die wij niet allemaal achter ons konden laten. Geen 
hoofdprijs dus dit jaar. Wel ontving Pleun een prijs voor het 
beste vrouwelijke spelmoment. En terecht.  

 
 

KRNWTR 

     De plaatsing van het tappunt is succesvol gebleken. De tap is open! Het is niet de 
bedoeling dat leerlingen hun petflesje (na)vullen of met plastic bekertjes gaan werken. 
Eigenlijk zijn alleen herbruikbare flessen toegestaan. De ouders op de afgelopen 
infoavonden steunen ons in ieder geval getuige de positieve reacties. De mentorlessen 
over dit onderwerp zouden de omslag in denken en doen bij de leerlingen kunnen 
stimuleren. Enkele leerlingen uit klas1 zijn inmiddels een blog gestart op Instagram. Je 
kunt hun volgen op: PLASTICSOEPP (met twee P’s). 

 
Museumbezoek klas 4 

 Terwijl op school de lessen kwamen te vervallen vanwege de kou, gingen de 4e jaars 
leerlingen met Kunst in hun profiel gezellig naar het Gemeentemuseum Den Haag voor hun 
kunsteducatie. Daar deden ze inspiratie op en moesten ze tekenen wat ze zagen. Ook maakten ze 

een ronde langs grote namen zoals 
Mondriaan en Kandinsky om 
voorkennis op te doen over het 
examenthema "De stad". De 
leerlingen hebben ijverig 
geobserveerd, gediscussieerd en 
getekend. 
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Monotype bij klas 1 

 Deze week hebben de leerlingen van klas 1 enthousiast meegedaan 
aan Moniek's monotype workshop tijdens het cult-uur. Een vrij 
eenvoudige druktechniek met leuke resultaten op linnen tassen. Van 
de ingelaste pauze werd door bijna niemand gebruik gemaakt. De 

tas moest af!   
 
NL-Doet 2018  

 9 maart zouden alle leerlingen uit klas 1 deelnemen aan NL-Doet. 
Helaas verliep dit niet helemaal zoals gepland. Een zorginstelling belde één dag van 
tevoren af omdat zij vanwege de griepgolf te weinig collega’s hadden voor de 
begeleiding en een sportvereniging gaf ter plekke aan dat hun verzoek verkeerd verwerkt was en dat 
zij geen klusjes paraat hadden voor 24 leerlingen. Jammer, want de bedoeling van onze leerlingen 
was goed, maar soms lopen dingen zo. 

 
Klas 2 

 Goede verhalen ontvingen we van onze leerlingen 
die op wintersport waren geweest. Goede 
condities, veel gelachen, veel geleerd en gelukkig 
geen ongelukken. Een topreisje dus. De leerlingen 
uit klas 2 die niet mee waren op skireis hadden een 
aangepast lesrooster. Ze hebben o.a. gedebatteerd 
en verkiezingen gehouden, een bezoek gebracht 
aan de Hillegondakerk en ze hebben de week 
springend afgesloten bij Freestyle Motion. 

 
 

ORGANISATIE  
 
Finale Toorop’s got Talent, dinsdagavond 17 april  

 U bent van harte uitgenodigd! Kaartjes zijn te koop bij mevrouw Wiersma en bij de administratie. Een 
kaartje kost € 2,- en is inclusief consumpties.  

 
Brief afronding schooljaar examenkandidaten 

 Alle ouders van de leerlingen uit klas 4 ontvangen bij deze oudernieuwsbrief een extra brief met 
informatie over de afronding van het schooljaar. Lees deze brief alstublieft goed door want er komen 
spannende tijden aan. Hopelijk kijken we daar met een succesvolle glimlach op terug bij de diploma-
uitreiking op 3 juli.   
 

Vakantierooster 2018-2019 
Herfstvakantie  : Maandag 22 okt. t/m vrijdag 26 okt. 2018 

 Kerstvakantie  : Maandag 24 dec. 2018 t/m vrijdag 4 jan. 2019 
Voorjaarsvakantie : Maandag 25 febr. t/m vrijdag 1 mrt. 2019 
Pasen + Meivakantie : Maandag 22 april  t/m vrijdag 3 mei 2019 
Pinksteren  : Maandag 10 juni 2019 
Zomervakantie  : Maandag 22 juli t/m vrijdag 30 aug. 2019 
(Het rooster is ook terug te vinden op onze website) 

 
Aanmeldingen voor schooljaar 2018-2019 

 Over belangstelling had de TooropMavo niet te klagen. Sterker nog, voor het eerst hebben zich meer 
leerlingen aangemeld dan dat er plaatsen beschikbaar zijn. In het Mavo/Havo-segment moeten we 
na loting helaas enkele leerlingen teleurstellen. Gelukkig zijn er vooral veel blijde gezichten. 

 
PERSONEEL & LEERLINGEN 
 
Personeel  

 Mevrouw Kocyigit (docent economie) gaat na de Pasen ook haar twee derde klassen weer les 
geven. Zij is duidelijk op de weg terug. Dit betekent ook dat de vervangende werkzaamheden van de 
heer Van den Berg eindigen. We bedanken hem voor zijn kundige en flexibele inzet.  
 

Leerlingen  

 De pluim van deze maand gaat naar onze 9 toneelspelers bij het Eenakter Festival. Grote klasse! 
 

Martin van Zanten 


