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Inleiding
Het maartnummer van het ouderbulletin voor ouders/verzorgers staat weer vol informatie. Nu het
weer kan en mag, organiseren we graag allerlei bruisende activiteiten voor onze leerlingen. In dit
bulletin leest u daarover: met verschillende acties voor Oekraïne en voor de Voedselbank, tonen we
onze maatschappelijke betrokkenheid en ons burgerschap. Met een Xplore kamp voor 3H/3A geven
we niet alleen de onderwijsinhoudelijke ontwikkeling van uw kinderen een boost, maar ook de sociaalemotionele kant komt aan bod. Excursies voor biologie, kunst, CKV en LOB: u leest het allemaal. Een
tip om, waar nodig, aandacht te besteden aan minder gewenste hypes in de samenleving, zoals het
gebruik van het verboden “snus”. En aandacht voor onze examenkandidaten. Zij zijn bezig met de
laatste loodjes, het inhalen van gemiste toetsen van toetsweek 3 en ze gaan de examentrainingen
volgen. Veel succes allemaal en veel leesplezier!

Voorbereiden examens | nieuwe website Leren voor het examen
Vorig jaar is de website lerenvoorhetexamen.nl geïntroduceerd.
Deze site biedt extra ondersteuning aan leerlingen in aanloop
naar de examens vmbo, havo en vwo. Op de website staat
informatie die leerlingen nodig hebben om zich goed voor te
bereiden op het centraal eindexamen. Kennisnet is één van de
initiatiefnemers, samen met OCW, LAKS, Cito, CvTE en vakverenigingen.
Door corona en de tijdelijke schoolsluiting loopt het examenjaar anders dan vooraf gedacht, met
minder lessen op school en veel lessen online. Dat werkt niet voor iedereen even goed om bij te
blijven. Om te zorgen dat alle leerlingen straks klaar zijn voor het examen, is lerenvoorhetexamen.nl
opgezet.
Op de website staan links naar extra uitleg, oefenexamens, uitlegvideo’s en de belangrijkste begrippen
die de leerlingen moeten weten voor alle vakken en alle niveaus. Het materiaal op
lerenvoorhetexamen.nl is naast de lessen op school te gebruiken.
Lerenvoorhetexamen.nl is vooral gemaakt voor eindexamenleerlingen. Maar ook leraren, ouders en
opvoeders kunnen het materiaal gebruiken om een eindexamenleerling te helpen bij de voorbereiding
op het examen.
~ ga naar Leren voor het examen
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Info | Snus: verboden en gevaarlijk
Bij het uit Zweden afkomstige ‘snus’ zit tabak in een tablet of
theezakje dat onder de bovenlip wordt gestopt. Via
bloedvaatjes in de bovenlip komt de nicotine in het bloed
terecht. Onder jongeren wordt dit steeds populairder en niet
zonder gevaar. We hebben al enkele gevallen gehad waarbij
leerlingen onwel werden. De schadelijke werking van nicotine,
namelijk verhoging van bloeddruk en schade aan de
vaatwanden, blijft. Het risico op verslaving is door de nicotine
bij zuigtabak (snus) groot. Ook zitten in snus maar liefst 28
kankerverwekkende stoffen. Snus verhoogt dus mogelijk de
kans op neuskanker en mondkanker. Het is dus in principe
geen ‘veilig’ alternatief voor roken. Snus (met tabak) is
verboden in Nederland door Europese wetgeving. Er zijn ook
varianten op de markt met poeder waar nicotine aan is
toegevoegd (nicotinezakjes of nicotine pouches), hier zit dus
geen tabak in en is daarom (nog) niet verboden, maar wel met
dezelfde schadelijke effecten (Bron).
Op YouTube staat een nuttige reportage van de NOS over het
onderwerp. We vragen ouders om dit (waar nodig) met hun
kind te bespreken.

Klas 2 – project Oekraïne
De oorlog in Oekraïne bepaalt al wekenlang het nieuws en
raakt ons allemaal. We willen als school hierbij stilstaan aan de
hand van een project over de huidige situatie in Oekraïne en de
gevolgen daarvan. Het project willen we afsluiten met een
actie om geld in te zamelen voor de Oekraïners.
Buiten schooltijd, gaan leerlingen van klas 2 zakjes paaseieren
verkopen waarvan de opbrengst gedoneerd wordt aan
Giro555. Familie, buren en kennissen kunnen zich intekenen op
een verkooplijst en betalen vooraf contant (€5,- voor twee
zakjes, geen losse zakjes te koop).
Op dinsdag 5 of donderdag 7 april is er voor de tweede klassen op het 5e en 6e uur een projectmiddag
over Oekraïne. De indeling van de klassen over de dagen staat in Magister. Op dinsdag 12, woensdag
13 en donderdag 14 april is er voor de leerlingen in de grote pauze de mogelijkheid om in de hang-out
de paaseieren af te halen en het opgehaalde geld in te leveren.
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KO & SWAS presenteren: een inzamelactie voor de Voedselbank (4 t/m 8 april)
Na de Week van het Geld (van 28 maart – 1 april) houden we
op onze school een inzamelactie van de Voedselbank. We
hopen dat in de Week van het Geld de leerlingen voldoende
gemotiveerd zijn om iets te doneren.
Deze actie is schoolbreed, iedereen mag doneren.
Van 4 tot en met 8 april komt er bij de receptie een
inleverkrat te staan. Op deze boodschappenlijst van de
Voedselbank Groningen kun je zien waar het meeste behoefte
aan is.
In de mentorlessen zal, waar mogelijk hier aandacht aan
worden besteed.

~ Nicole Houkes, brugfunctionaris en projectleider SWAS
~ Mireille Luth, leerlingcoördinator havo/atheneum onderbouw

3e klas havo atheneum op kamp Xplore
Sommigen hebben het al gehoord maar dit jaar gaat het kamp
Xplore door! De ouders van 3 havo en 3 atheneum hebben
deze week een brief hierover gekregen.
3Hb, 3He, 3Aa en 3Ab gaan op maandag 9 en dinsdag 10 mei
op kamp. 3Ha, 3Hc en 3Hd gaan dinsdag 10 en woensdag 11
mei op kamp. Deze dagen komen de lessen dus te vervallen
voor de klassen.
De leerlingen zullen te fiets vertrekken naar camping Meerwijck in Hoogezand voor een nacht. De
leerlingen zullen 's middags en 's avonds activiteiten in groepsverband doen. Het is een onderdeel van
het LOB programma dat moet worden afgerond.
De eerste mensen hebben zich al gemeld om de spullen die leerlingen niet op de fiets kunnen
meenemen te brengen maar we hebben nog niet genoeg! In de brief stond het ook al maar nog een
extra oproep: Heb je eventueel een bus, aanhangwagen of een grote auto die mee kan om de spullen
te vervoeren dan horen wij dat graag! Je kan je tot vrijdag 15 april melden bij e.muusers@o2g2.nl.
Mochten er vragen over zijn, mail gerust één van de organisatoren.
~ Siger Riddersma, Bart Rodermans en Eline Muusers
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4 havo en 4 vwo op excursie naar Wildlands
Op dinsdag 5 april gaan alle leerlingen biologie uit 4 havo en 4
vwo de hele dag op excursie naar Wildlands in Emmen.
Zij zullen in de dierentuin vooral bezig zijn met observatie van
verschillende dieren voor hun PO gedrag (SE onderdeel).
Begeleidende docenten zijn Karin Bokma, Han Verkiel en Wim
Schutte.

4 havo en atheneum bezoeken ‘Ready to riot’ voor CKV
Samen met havo en atheneum 4 zijn wij naar de voorstelling
‘Ready To Riot’ geweest van Nite.
Het was een interactieve voorstelling met als overkoepelend
thema ‘Rellen’. Het leek te beginnen als een standaard
voorstelling, maar het sloeg al snel om! Er werd gebruik
gemaakt van intense muziek en dans om zo het thema naar
voren te brengen. Het was een voorstelling vol verrassingen
en heeft ons aan het denken gezet.

LOB | 3vmbo-tl op bezoek bij horeca afdeling Noorderpoort
Na een stop gedurende de corona restricties gaan de 3V
klassen weer naar het mbo voor het Loeks-programma, waar
zij hun vaardigheden oefenen bij de verschillende
beroepsafdelingen in het kader van loopbaanoriëntatie en begeleiding (LOB).
Een van de hoogtepunten van het jaar is het bezoek aan de
horeca afdeling van het Noorderpoort. Hier maken leerlingen zelf gerechtjes en serveren die uit aan
elkaar. De setting deed een beetje denken aan het First Dates restaurant, deelden de leerlingen met
hun mentor, mevrouw Hoomans, die als begeleider mee was. Hieronder een sfeerimpressie:
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LOB | HanzeXperience
De afgelopen periode zijn we in het kader van de
loopbaanoriëntatie en-begeleiding (LOB) naar de
Hanzehogeschool Groningen geweest voor het volgen van een
HanzeXperience. Met de HanzeXperience wil de
Hanzehogeschool graag bijdragen aan het studiekeuzeproces
van havo-4, vwo-5 leerlingen. De leerlingen konden zich
inschrijven op één van de zes interessegebieden: Economie &
Maatschappij, Techniek, Gezondheidszorg, Minerva – Kunst,
Onderwijs & Sport, Sociaal & Recht.
Het programma van elk interessegebied bestond uit een voorlichting over de studiekeuze en het
studeren aan het hbo, een kennismaking met de verschillende studieprogramma's, een rondleiding
door het gebouw en een groepsgesprek met studenten uit het interessegebied. Om de leerlingen een
goed beeld te geven van de gebouwen, praktijkruimtes, theorielokalen en de sfeer van de opleidingen,
vond de HanzeXperience van elk interessegebied plaats in het desbetreffende gebouw.

IBC-leerlingen in actie voor Oekraïne
De IBC leerlingen zijn de binnenstad van Groningen in geweest
om armbandjes te verkopen.
Hier stond naast het goede doel ook het aanspreken van
onbekenden, verkooptechniek en presenteren centraal. Het
resultaat was een dikke 200 euro. Het was een leerzame en
leuke dag.

Bovenbouw kunst-excursie naar Amsterdam - 10 maart 2022
Wat een feest was het om met zo'n 80 leerlingen die kunst
hebben gekozen in de bovenbouw vmbo-tl, havo en atheneum
en een aantal collega's Amsterdam te kunnen bezoeken op
10 maart.
We hebben genoten van oude en nieuwe kunst: in het
Rijksmuseum waar leerlingen - met kijk-opdrachten in de hand,
zelfstandig of samen met hun docenten - zich vergaapten aan
de pracht en praal uit verleden tijden, in het Stedelijk Museum
waar leerlingen in kleine groepen een inspirerende,
interactieve rondleiding kregen langs actuele en prikkelende
thema's als inclusie én een zonovergoten culturele wandeling
rondom het Vondelpark waar leerlingen veel uiteenlopende
architectuur hebben aanschouwd. Het hielp dat het fantastisch weer was!
Kunst en cultuur moet je 'live' ondergaan, zien en ervaren - zoveel was duidelijk voor zowel docenten
als leerlingen. We waren het, na deze fantastische dag, erover eens dat zo'n excursie naar meer
smaakt!
~ De kunstsectie
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Vanuit het decanaat vmbo-tl
De vierdejaars leerlingen staan voor een drukke periode. De
toetsweek is net achter de rug en de examens staan alweer
voor de deur. Ondertussen moet er ook nog een keuze
gemaakt worden voor een vervolgopleiding. Denk eraan dat
uw kind zich op tijd aanmeldt bij een opleiding!
De mbo-opleidingen nodigen jullie weer uit. Kijk bij de onderstaande informatie waar en wanneer jullie
terecht kunnen op de school.
Noorderpoort
-

Open huis 12 april:
Noorderpoort: https://noorderpoort.nl/over-noorderpoort/agenda/open-huis-12-april-2022
Noorderpoort: https://noorderpoort.nl/over-noorderpoort/verhalen
Alfa-college
- Open huis Groningen 12 april, 18.00 – 21.00 uur
Aanmelden voor het Open huis kan via: alfa-college.nl/openhuisgroningen.
- Open huis Assen 13 april, 18.00 – 21.00 uur
Aanmelden voor het Open huis kan via: alfa-college.nl/openhuisassen.
Vanaf volgend schooljaar gaan Alfa-college en Drenthe College de opleidingen Sport en Bewegen
samen uitvoeren. Het Open huis is daarom op de locatie van het Drenthe College; Anne de
Vriesstraat 70 in Assen.
Bekijk hier het overzicht van alle opleidingen per locatie in Groningen en Assen.
Online sector-oriëntatie en verhalen van mbo-studenten:
Alfa-college: https://www.alfa-college.nl/opleidingen-en-cursussen/studiekeuzeevents/studiekeuze-events-groningen/opleidingsvideo
Menso Alting
-

De open dagen zijn al op 11 en 12 maart 2022 geweest. Er zijn nog wel meeloopdagen. Leerlingen
kunnen zich opgeven om een dagdeel mee te lopen,
via: https://www.mensoaltinggroningen.nl/agenda/meeloopdagen.
Vanaf hier kan er doorgeklikt worden naar bezoekmbo.nl, vervolgens button ‘aanmelden’.
Let op: Heeft uw kind zich nog niet eerder aangemeld voor een meeloopdag? Het leerlingnummer
is handig om bij de hand te houden, deze is namelijk nodig voor het inloggen.
Het Menso Alting biedt ook de mogelijkheid voor een persoonlijk gesprek. Uw kind kan zich ook
aanmelden voor een persoonlijk studieadvies
gesprek: https://www.mensoaltinggroningen.nl/persoonlijk-studieadvies

Het overzicht en aanmelden voor de meeloopdagen van alle Roc’s in Groningen gaat
via www.bezoekmbo.nl.
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SWAS presenteert: de Week van het Geld
Wijzer in Geldzaken organiseert jaarlijks de (nationale) Week van
het Geld. Dit is een week waarin in diverse scholen (basisscholen
en mbo’s) er extra aandacht wordt besteed hoe leerlingen
verstandig om kunnen gaan met geld. Op het Kamerlingh Onnes
hebben wij besloten onze eigen Week van het Geld te gaan
organiseren. Daar gooien we wel een SWAS-sausje overheen. Dat
betekent dat armoede en schuldenpreventie onderwerpen zullen
zijn die aan bod zullen komen.
In de toekomst is het de bedoeling dat alle klassen en jaarlagen tenminste 1 activiteit gaan doen of een
gastles gaan krijgen. Maar dit jaar beginnen we met de onderbouw. Daarnaast werken we samen met
de Voedselbank om spullen in te zamelen. Dat is een schoolbreed initiatief. Dat inzamelen doen we in
de Week na het Geld, van 4 t/m 8 april.
Activiteiten van dit jaar
In klas 1HAa wordt er een pilot gestart met een leskist over Armoede. Tijdens
de lessen Nederlands worden er boeken gelezen en opdrachten gedaan die het
taboe op armoede moet gaan doorbreken. De wethouder komt zelfs in april
kijken hoe het werken met deze leskist van Positive Minds is opgezet.
In alle tweede klassen komt Halt op bezoek om een voorlichting te komen
geven. Zij geven een gastles over online oplichting.

In alle derde klassen komt Sahar Nazar langs. Zij is al bekend op onze school,
want ze heeft een workshop gegeven aan de mentoren van de eerste klas over
armoede en het effect daarvan op onze leerlingen. Sahar heeft een
indrukwekkend verhaal, ze heeft een poos op straat geleefd. Nu heeft ze werk
gemaakt van haar ervaring. Ze maakt het onderwerp bespreekbaar en helpt
mensen in armoede weer grip op hun leven/geldzaken te krijgen.
De 3-tl-klassen krijgen ook de Groninger Kredietbank op bezoek. Die geven
voorlichting over schuldenpreventie en zullen de leerlingen eerste handvatten
gaan geven om inzicht te krijgen in inkomsten en kosten. Falco Braaksma en
Tom Donker hebben een economieles ter beschikking gesteld voor het bezoek
van de GKB.
We streven ernaar dat de Week van het Geld uit mag groeien tot een bekende
jaarlijkse traditie op het Kamerlingh Onnes. Daarbij zoeken we de
samenwerking met allerlei externe die onze leerlingen belangrijke lessen mee
kunnen geven over geld, schuld(preventie) en armoede.
~ Nicole Houkes, brugfunctionaris en projectleider SWAS
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Klas 1 en 2 kunnen ‘ontwerpen en onderzoeken’
SWAS organiseert o.a. allerlei naschoolse activiteiten voor groep 7/8 en
klas 1 en 2. Zo biedt Bslim onze sportieve leerlingen elke vier weken
nieuwe sportworkshops in onze gymzaal. Nu is er ook iets voor
creatieve leerlingen.
The Next Generation
Voor onze creatieve en nieuwsgierige leerlingen hebben we nu ook
wat op poten gezet. Wij gaan vooral veel doen. Dingen maken en bekijken. In ons nieuw project The
Next Generation zijn leerlingen uit groep 7/8 en van klas 1 en 2 welkom om in het E-Lab om in 8 weken
tijd dingen te ontwerpen en onderzoeken over de toekomst van onze stad of wijk. De komende 8 weken
organiseren we activiteiten in het E-Lab onder de naam The Next Generation. De leerlingen gaan
nadenken over de toekomst van onze stad en onze wijk!
De eerste vier weken: leerlingen als ontwerpers.
Zij gaan van allerlei dingen maken en mogen gebruik maken van allerlei technieken zoals 3D-printen,
lasersnijden, elektronica, programmeren, maar ook gewoon handwerk. Leerlingen mogen zelf weten
van welke technieken ze gebruik willen maken. Zij mogen ook helemaal zelf bedenken hoe denken dat
onze stad/wijk er in de toekomst uit zou moeten zien. Onze partner die dit begeleidt: Digital Art
Factory (DAF).
De volgende vier weken: leerlingen als wetenschapper/ onderzoeker.
Op 10 mei komt de Discovery Truck langs. De drie keer erna gaan leerlingen m.b.v. de instrumenten
van de meet-o-theek zelf op onderzoek uit. Ook nu hebben de leerlingen een flinke vinger in de pap.
Ze mogen namelijk zelf weten wat ze willen onderzoeken. Als een leerling bijvoorbeeld wil weten hoe
gezond de buitenlucht om school is, dan krijgen ze daarvoor de instrumenten om dit te meten. Deze
vier weken begeleidt het FabLab onze leerlingen.
Wat gaat er met het resultaat gebeuren?
Het resultaat wordt waarschijnlijk gepresenteerd op een groot festival in het Forum Groningen waar
mensen vanuit alle uithoeken van Nederland komen kijken. Daarna kan je het voor langere tijd zien in
de bibliotheek in Selwerd.
Wanneer is dit?
Datum
Dinsdag 5 april
Dinsdag 12 april
Dinsdag 19 april
Dinsdag 10 mei
Dinsdag 17 mei
Dinsdag 24 mei
Dinsdag 31 mei

Tijd
14.00-16.30
14.00-16.30
14.00-16.30
14.00-16.30
14.00-16.30
14.00-16.30
14.00-16.30

Plaats
Kamerlingh Onnes
Kamerlingh Onnes
Kamerlingh Onnes
Kamerlingh Onnes
Kamerlingh Onnes
Kamerlingh Onnes
Kamerlingh Onnes

Organisatie
DAF (Je bent ontwerper)
DAF (Je bent ontwerper)
DAF (Je bent ontwerper)
Discovery Truck (Je bent wetenschapper)
Meet-o-theek (Je bent wetenschapper)
Meet-o-theek (Je bent wetenschapper)
Meet-o-theek (Je bent wetenschapper)

~ Nicole Houkes, brugfunctionaris en projectleider SWAS
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1 april (1572)
De Oekraïense president Volodymyr Zelensky noemde het al in
zijn toespraak tot de Tweede Kamer gisteren. Vandaag, 1 april
450 jaar geleden, was de start van de bevrijding van de
Spaanse overheersing.
1 april is ook traditioneel de dag van de grappen. Ook in
Nederland en Vlaanderen gaat deze traditie ver terug. De
eerste referentie in een Nederlandstalige bron dateert uit ca. 1560 te Brugge: een gedicht van
rederijker Eduard de Dene, waarin een knecht doorziet dat zijn heer hem in de zeik wil nemen door
hem om een nutteloze boodschap te sturen. Een ander verhaal uit die tijd gaat over de inname van
Den Briel (tegenwoordig meestal Brielle genoemd) door de Watergeuzen in 1572. De uitdrukking
‘Op 1 april verloor Alva zijn bril’ zou daarvandaan komen. Dat grapje slaat op de Spaanse hertog
Fernando Ãlvarez de Toledo die het gezag heeft over Nederland tijdens de Tachtigjarige Oorlog en die
dus een flinke flater slaat door Den Briel te verliezen. De inname van Den Briel luidt het begin in van de
opstand van de Nederlanden tegen de koning van Spanje, die tachtig jaar later wordt gewonnen.
De inname van Den Briel wordt nog altijd gevierd, maar als verklaring voor het ontstaan van de 1
apriltraditie schiet het verhaal tekort. Immers: waarom zou de gewoonte dan van Scandinavië tot India
bestaan? Benieuwd wat wel de oorsprong is van ‘April Fool’?
~ Lees hier verder

Belangrijke data
De belangrijkste data zijn te vinden op onze website:
https://kamerlinghonnes.nl/nieuws/agenda/
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