Ouders Nr. 4 december 2018
Hierbij ontvangt u de vierde en laatste oudernieuwsbrief van 2018.
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)










22 dec. – 6 jan.
7 jan. – 20 jan.
11 januari
16 januari
21 jan. – 25 jan.
29 januari
4 februari
5 februari
9 februari

: Kerstvakantie
: Afname rekentoets voor klas 3 en 4
: Terugkommiddag examenkandidaten 2018
: Lesjesmiddag leerlingen groep 8
: Toetsweek voor klas 1 en 2, S.E. 1 voor klas 3 en S.E. 2 voor klas 4.
: Minirooster. Na het minirooster worden gemiste toetsen ingehaald.
: Organisatiedag (resultaatbesprekingen). Leerlingen zijn les vrij.
: Rapportage voor klas 1, 2, 3 en 4
: Open dag van 11:00 tot 15:00 uur

ONDERWIJS
Ouder-leerling-docentgesprekken
 Bijna 300 gesprekken vonden er dinsdag 11 december plaats. Gesprekken waar de leerling en de ouder(s)
vragen konden stellen aan de vakdocent en waarbij pluspunten en verbeterpunten in kaart werden gebracht.
Wij kijken in ieder geval terug op een prettige en constructieve middag/avond. Fijn om ook zoveel betrokkenheid te mogen waarnemen; dit sluit goed aan bij één van onze kernwaarden “Samen voor goed Onderwijs”.
Klas 1 naar Katendrecht
 De leerlingen uit klas 1 hebben een lekkere frisse neus gehaald in Katendrecht.
Tijdens de wandeling werd stilgestaan bij de stadsvernieuwingen en de
highlights van Katendrecht. Dit sloot goed aan bij de leerstof uit het boek.
Studiebegeleidingsklas
 Iedere woensdagmiddag om 15:00 uur is er een studiebegeleidingsklas.
Enkele docenten, maar vooral ook de stagiaires, helpen de leerlingen die wat
ondersteuning kunnen gebruiken bij een bepaald vak. Behalve een goed
samenspel levert dit vaak ook betere resultaten op. Deelname aan de
studiebegeleidingsklas is op vrijwillige basis, maar de mentor, docent of u als ouder kan hierbij natuurlijk wel
een stimulerende rol in spelen.
Leerlingen klas 3 met Theater bezoeken Hamlet

Hamlet van het Rotterdams Theater.
Met 31 goed geklede theaterleerlingen van klas 3 bezochten wij de try-out. De
try-out belooft heel veel goeds voor de uiteindelijke voorstellingen vanaf eind
december. Wat werd dit koningsdrama prachtig gespeeld en gezongen door dit
toneelgezelschap. De liedjes op melodie van Queen gaven dit verhaal, samen
met de originele grapjes, een heel eigentijds karakter. Ook de visuele effecten
werden niet gespaard, waarbij de stormachtige zee alom bewondering en
verbazing oogsten. Een must see!

Sinterklaas op de TooropMavo
 Een kundige Sint met vrolijke leerlingen Pieten zorgde voor een gezellig
samenzijn. Natuurlijk werden enkele leerlingen en collega’s naar voren
geroepen en ‘op de hak genomen’

Social X-mas 2018 “Plastic Soup Foundation”
 Vandaag (20 december) is het zover; Social X-mas 2018.
Alle leerlingen van klas 1 gaan naar de schaatsbaan om zoveel mogelijk rondjes
te schaatsen. Alle sponsorkaarten waren keurig op tijd ingeleverd en als de
vermoeidheid na het schoolfeest niet toeslaat, wordt er een mooi bedrag bij elkaar
geschaatst. Alle leerlingen van klas 2 doorlopen de alternatieve lessenmarathon.
Dit zijn 10 verschillende workshop. Om de leerlingen extra te motiveren is er een competitie-element
ingebouwd tussen de 5 teams. De leerlingen krijgen tussendoor een oliebol en sluiten af met een kleine
pizzamaaltijd. (Oliebollenkraam Van Grinsven (hoek Bergse Dorpstraat) en Domino’s Pizza hebben hun
steentje bijgedragen aan deze actie.) De leerlingen van klas 3 en 4 zijn bij een externe opdrachtgever actief.
Een soort ‘heitje voor een karweitje’. De meesten krijgen daarbij bezoek van hun mentor of een andere
collega. Zo kunnen we de meeste opdrachtgevers bedanken en kunnen we onze actieve leerlingen op de
foto zetten. Een diverse dag dus waarbij we allemaal hetzelfde doel voor ogen hebben; ‘een bijdrage leveren
aan een beter milieu en een schonere wereld’. Het geld dat
we ophalen wordt op dinsdag 12 februari overhandigd aan
een vertegenwoordiger van de Plastic Soup Foundation.
Het geld wordt gebruikt om een lessenpakket te laten
ontwikkelen voor leerlingen op de middelbare school. Op
deze manier kunnen wij bijdragen aan een nog grotere
groep jongeren die milieubewust worden. Bedankt voor
jullie support bij onze actie! We hopen dat alle leerlingen
het sponsorgeld in de eerste schoolweek van januari
inleveren bij de administratie dat de externe opdrachtgevers
het geld overmaken voor 15 januari 2019.

ORGANISATIE
Wijzigingen in het rooster
 Omdat mevrouw Wiersma na de Kerstvakantie haar werkzaamheden weer hervat (zie ook kopje
‘Personeel’), ontstaan er enkele wijzigingen in het rooster. De leerlingen dienen hier notitie van te nemen,
zodat ze maandag 7 januari met de juiste boeken bij de juiste les staan.
 Eind januari eindigt het 1e semester en start het 2e semester. De leerlingen krijgen dan een nieuw rooster.
Voorbereiding Cultuurreis klas 3
 Dit jaar organiseren we de Cultuurreis naar Köln -> Bonn -> Maastricht zelf. Dat vraagt natuurlijk de nodige
voorbereiding. Zodoende zijn vorige week vrijdag en zaterdag 4 collega’s naar Duitsland geweest om ter
plaatse het één en ander te regelen en vast te leggen. Het belooft een erg leuke en educatieve reis te
worden. De leerlingen hebben er ook veel zin in, want bijna iedereen heeft zich aangemeld voor deze reis.

PERSONEEL en leerlingen
Personeel
 Na de Kerstvakantie komt mevrouw Wiersma (Theater) weer terug van haar zwangerschapsverlof. Mevrouw
Ferguson zal hierdoor iets minder theaterlessen geven, maar blijft wel gewoon mentor van 1C. Mevrouw Van
Berge Henegouwen, zij heeft de laatste twee maanden enkele lessen theater gegeven, draagt deze lessen
weer over aan mevrouw Wiersma en aan mevrouw Ferguson.
Leerlingen
 Een pluim voor alle leerlingen die zich met zoveel enthousiasme hebben
ingezet voor de Plastic Soup Foundation tijdens Social X-mas.
.
Wat dacht u van Nella. Zij zorgde voor een gebakstafel
tijdens de ouder-leerling-docentavond en verkocht
voor het goede doel zelfgemaakte cupcakes, koekjes
en carrottaart.

Tot slot wens ik u namens het gehele team van de TooropMavo
Fijne Kerstdagen en een heel mooi 2019!

Martin van Zanten

