Ouders

Nr. 3 november 2018

Hierbij ontvangt u de derde oudernieuwsbrief van het schooljaar 2018-2019.
In onze nieuwsbrieven treft u informatie aan over activiteiten die bij ons in de
planning staan, maar leest u ook iets over de gebeurtenissen waar wij met trots op
terugkijken. Daarnaast wordt u maandelijks geïnformeerd over de onderwijskundige
en organisatorische ontwikkelingen op de TooropMavo.
VOORUITBLIK KOMENDE MAAND(EN)












5 december
11 december
19 december
20 december
21 december
22 dec. – 6 jan.
7 jan. – 20 jan.
11 januari
16 januari
21 jan. – 25 jan.

: Sinterklaasviering na het 2e lesuur (1e en 2e uur gewoon les)
: Ouder-leerling-docentgesprekken (aanmelden via website van 3 t/m 7 dec.)
: Kerstgala in The VIP Room
: Social X-mas (zie verderop in deze brief)
: Kerst met de mentor en aansluitend een Kerstcafé met Kerst Karaoke
: Kerstvakantie
: Afname rekentoets voor klas 3 en 4
: Terugkommiddag examenkandidaten 2018
: Lesjesmiddag leerlingen groep 8
: Toetsweek voor klas 1 en 2 en S.E. 1 voor klas 3 en S.E. 2 voor klas 4.

ONDERWIJS
Ouder-leerling-docentgesprekken
 Dinsdag 11 december kunt u, samen met uw zoon of dochter, twee gesprekken voeren met een vakdocent.
Tijdens dit gesprek kan dieper ingegaan worden op de leerstof van een vak, de opbrengsten bij het vak en
de gerelateerde leerstrategieën. Bij deze gesprekken zijn de leerlingen natuurlijk ook aanwezig. U kunt zich
vanaf 3 december tot en met 7 december via de website inschrijven voor deze gesprekken.
Eerste bijeenkomst Klankbordgroep
 Dinsdag 20 november vond het eerste klankbordgroepoverleg plaats. Met acht ouders, drie leerlingen en
twee collega’s zat het kamertje goed vol. We hebben o.a. gesproken over de diverse reizen, over
Social X-mas, over de Plastic Soup Foundation (dit doel kon ook bij de ouders op veel enthousiasme
rekenen) en over het onderwijs van de toekomst. Welke competenties worden er van onze leerlingen
gevraagd in 2032? Tijdens de rondvraag werd er nog aandacht gevraagd voor de zorg die er zowel bij de
ouders als bij school bestaat met betrekking tot wat er allemaal gebeurt in het weekend. Feestjes met
genoeg of te veel consumpties, hele dagen gamen of Netflix kijken en een complete wisseling van het dagen nachtritme. Ook wij zien de gevolgen daarvan regelmatig terug op maandagochtend. (Wellicht kunnen we
vanuit deze gedeelde zorg hier ook gezamenlijk een keer iets voor bedenken.) Al met al was het een hele
positieve en constructieve bijeenkomst waarbij de leerlingen hun mondje aardig wisten te roeren en waarbij
het leuk blijft om zaken, met elkaar, van verschillende kanten te bekijken.
En wat gebeurde er nog meer de afgelopen weken:

Techniek in de klas

Techniek bij Mc Port Event
Scholenmarkt met ll’n

Social X-mas 2018 “Plastic Soup Foundation”
 Zoals u ook in de vorige nieuwsbrief heeft kunnen lezen, staat Social X-mas op
de TooropMavo dit jaar in het teken van het milieu en met name de zorgelijke
toename van de plastic soep. We hebben ons dan ook verbonden met de Plastic
Soup Foundation (PSF). Ons doel is dit jaar tweeledig. We willen met deze actie
onze leerlingen graag wat milieubewuster maken en daarnaast willen wij de PSF
van een financiële bijdrage voorzien. Een bijdrage die door de PSF benut wordt
om een lessenpakket te laten ontwikkelen voor leerlingen op de middelbare
school. Op deze manier kunnen wij bijdragen aan een nog veel grotere groep
jongeren die milieubewust worden. Alle leerlingen hebben de afgelopen weken
een indrukwekkende (aangrijpende) presentatie gekregen van medewerkers van
de PSF. Voor sommigen was dit echt een wake-up call. Verderop in deze
nieuwsbrief leest u hoe de leerlingen zich, per leerlaag, op 20 december in gaan
zetten voor het goede doel. Hopelijk kunnen we daarbij ook rekenen op uw
support. Op onze Facebookpagina is een link naar de Plastic Soup Foundation.
ORGANISATIE
Sinterklaas
 Op 5 december krijgt de TooropMavo bezoek van de Sint en zijn Pieten. Gelukkig denken wij niet zo
‘zwart-wit’ en wordt het een Sinterklaashappening voor iedereen. De leerlingen hebben de eerste twee uur
gewoon les. Daarna verschijnt de Sint ten tonele en aansluitend hebben de leerlingen nog een
Sinterklaasactiviteit met de mentor. Voor de volgende dag zijn de leerlingen huiswerkvrij.
Programma voor de Kerst
 Een leuke en gezellige tijd waarin we niet alleen oog hebben voor elkaar, maar ook voor duurzaamheid en
milieubewustzijn. Het programma is als volgt:
 19 december: Kerstgala in The VIP Room (Stadhuisplein 39, 3012 AR Rotterdam). Aanvang 20:30 uur
einde 00:30 uur. (Eerder kan/mag natuurlijk ook). Het thema van het feest is: “Gemaskerd bal”.
De spelregels en afspraken m.b.t. het schoolfeest treft u begin december aan op onze website.
 20 december: Social X-mas; we zetten ons die dag met zijn allen in voor het goede doel!
- Leerjaar 1 -> Sponsorschaatsen. 13:30 uur verzamelen op school. (Rond 17:00 uur weer terug).
- Leerjaar 2 -> Lesmarathon op school met diverse workshops van 12:00 uur tot 19:00 uur.
- Leerjaar 3 en 4 -> Arbeidspool; de leerlingen gaan aan het werk bij een bedrijf/instelling of een
kennis/familielid. (Hier zijn ze vrij in en hier gaan ze zelf achteraan). De beloning voor hun arbeid,
€ 25,- of meer, komt natuurlijk ten goede aan de Plastic Soup Foundation. Vrijwel alle leerlingen
krijgen tijdens hun werkopdracht bezoek van een medewerker van de TooropMavo.
!!alle leerlingen hebben een brief met aanvullende informatie ontvangen. Deze staat ook op de website!!
 21 december: Kerstbrunch met de mentor van 09:30- 11:00 uur. Om 11:00 uur start de Kerst Karaoke in
de aula en krijgen we ook bezoek van een ‘special guest’.
PERSONEEL en leerlingen
Personeel
 Afgelopen weken hadden we helaas te kampen met meer lesuitval dan voor onze school gebruikelijk is.
Mevrouw Schaeffer moest een operatie aan haar enkel ondergaan (zij is gelukkig weer terug), er speelden
(spelen) wat minder plezierige zorgkwesties bij sommige collega’s die om voorrang vroegen (vragen) en er
trok een griepgolfje over het team. Zo was vorige week de hele sectie Nederlands geveld. Gelukkig konden
een groot aantal lessen opgevangen worden, maar het was helaas niet toereikend om lesuitval te
voorkomen. De ‘thermometer’ geeft nu aan dat we waarschijnlijk het ergste gehad hebben.
Leerlingen
 Compliment van de maand gaat dit keer naar de leerlingen van de
Leerlingenraad. Zij hebben posters gemaakt voor het schoolfeest (met
een bijbehorend thema), zij schoven met drie man (dames) aan bij het
eerste overleg van de klankbordgroep en zij zetten zich in voor
Social X-mas (en dus de Plastic Soup Foundation). Een enthousiaste
club. Begin november was hun officiële inauguratie en zijn ze op de
foto gegaan.
Martin van Zanten

