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Inleiding  

Dit is het een na laatste Ouderbulletin van dit schooljaar. In de 
eerste week van de zomervakantie krijgt u het laatste 
exemplaar in uw mailbox met informatie over het nieuwe 
schooljaar. De laatste loodjes zijn voor medewerkers en 
leerlingen nog even zwaar, zeker met dit warme weer (we 
klagen niet). Voor sommige leerlingen is het spannend of de 
laatste inspanningen nog net dat ene beetje extra kan geven 
waardoor een overgang haalbaar is. Anderen zien we fluitend 
de school binnen lopen om in de toetsweek hun laatste 
toetsen te maken. Niet iedereen heeft alle toetsen kunnen maken. U ziet dan een groen vakje INH in 
Magister staan. Na de toetsweek zijn er nog een paar inhaal- en herkansingsdagen om het allerlaatste 
af te ronden. Daarna is er nog een Spocu-dag, met culturele en sportieve activiteiten. Leerlingen 
kunnen zich hiervoor inschrijven. Klassen 1, 2 en 3 gaan nog op schoolreis naar Slagharen en Walibi. 
Hoe de laatste schooldagen en -weken eruit zien, heeft u in een aparte mail van ons in uw mailbox 
gekregen.  
 
In dit Ouderbulletin een oproep voor vrijwilligers. Daar hebben we echt behoefte aan om wat meer 
mogelijk te maken voor onze leerlingen. Dus als dit u wat lijkt, wordt u van harte uitgenodigd te 
reageren!  We zijn ontzettend trots op één van onze leerlingen die met haar Meesterwerk (PWS) 
landelijk in de prijzen is gevallen. Ook zijn er verschillende excursies geweest waar we u over 
informeren. Kijk, like en deel ook vooral onze Facebook- en Instagram pagina.  
 
Voor nu veel leesplezier en leerlingen, ouders/verzorgers en medewerkers succes gewenst met de 
laatste loodjes van schooljaar ’21-’22!  

Ouderbijdrage (teruggave) 

Aan het begin van het schooljaar krijgen ouders altijd een 
bericht met de oproep (en een factuur) de vrijwillige 
ouderbijdrage van dat schooljaar te betalen. Daarin staat ook 
vermeld voor welke onderdelen ouders betalen. Omdat ook 
dit jaar weer een bijzonder jaar was, waarin helaas niet alle 
geplande activiteiten konden doorgaan en sommige 
activiteiten aangepast moesten worden, zijn wij op dit 
moment bezig in kaart te brengen voor welke onderdelen het betaalde bedrag moet worden 
teruggestort. Dat bedrag verzamelen we en storten we in één keer terug.  

https://www.facebook.com/kamerlinghonnesgroningen
https://www.instagram.com/kamerlingh_onnes/
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Vrijwilligers mediatheek gezocht 

Met ingang van het schooljaar 2022-2023 zijn wij op zoek naar 
vrijwilligers die het leuk vinden om in de mediatheek van het 
Kamerlingh Onnes te werken/helpen.  
 
Wij zoeken ouders, oud-docenten of andere belangstellenden 
die affiniteit hebben met computers, boeken en pubers. Hoe 
vaak iemand beschikbaar is, halve dagen, hele dagen, één of 
meerdere dagen maakt niet uit als de motivatie maar goed is. De vrijwilliger wordt ingewerkt en 
ondersteund door een ervaren mediatheekmedewerker en maakt zoveel mogelijk deel uit van ons 
onderwijsondersteunend team. Er is een vrijwilligersvergoeding beschikbaar.   
 
Kent u iemand of lijkt het u zelf leuk om een paar dagdelen mee te helpen dan horen wij dit graag via 
de mail t.a.v. de mediathecaris Wanda Philipsen (e-mail: w.philipsen@o2g2.nl)  
 

Groep 8 | Kennismaking nieuwe brugklassen 

Op woensdag 1 juni stond een nieuwe club mentoren paraat 
om groep 8 leerlingen die volgend jaar bij ons op school 
komen welkom te heten. Voor ouders en leerlingen een 
spannende dag. Voor ouders begint het grote loslaten, nadat 
dit in de bovenbouw van de basisschool al in gang was gezet. 
Niet meer elke dag je kind naar school brengen, niet meer met 
ouders langs het hek staan praten was in groep 7 en 8 al 
losgelaten, maar de stap naar “de grote school” is er weer 
eentje in dit proces.  
 
We hebben de leerlingen goed opgevangen in hun nieuwe klas. Ze hebben kennismakingsspelletjes 
gedaan en de school kunnen bekijken. Daarnaast is er ook nog het e.e.a. uitgelegd over het Kamerlingh 
Onnes en zijn onze toekomstige leerlingen op de foto geweest. Een fijne zomervakantie en tot in 
augustus. Dan is de overstap van groep 8 naar klas 1 echt een feit!  
 

Geslaagd 2022 

Op 9 juni was de uitslagendag voor het vmbo-tl, havo en vwo 
voor tijdvak 1. Dat was een spannende dag voor de docenten en 
natuurlijk voor de leerlingen. Hoewel, sommige 
examenkandidaten stonden er prima voor en waren vol 
zelfvertrouwen. Voor anderen was het echter nog spannend tot 
het verlossende telefoontje van de mentor kwam en de emoties 
een uitweg zochten.  
 
’s Middag ’s vanaf 17 uur hebben we de vorig jaar ingezette 
traditie een vervolg gegeven om de leerlingen bij het ophalen van hun cijferlijst te trakteren op een 
gezellig samenzijn met frisdrank, pizza en een “geslaagd-vlag”. Dit jaar was er ook nog een prijsvraag 
aan verbonden daar waar leerlingen hun geslaagd vlag in een thuissituatie op Instagram posten met 
#KO_geslaagd_2022 erbij.  

mailto:w.philipsen@o2g2.nl
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Uiteraard zijn nog niet alle leerlingen geslaagd. Het tweede tijd is inmiddels afgerond en hiervan is 
vandaag, vrijdag 1 juli de uitslagendag. Daarna volgt (i.v.m. corona) nog een derde tijdvak waarin 
leerlingen in één of meer vakken (her)examen kunnen doen. Voor leerlingen die nog wachten op de 
uitslag of nog bezig zijn: succes! Voor de geslaagde leerlingen, ook in dit Ouderbulletin: Van harte 
gefeliciteerd! We zijn trots op jullie!  

Ida Boxem wint Kunstbende Film 2022 in Amsterdam! 

Op zondag 26 juni sleepte onze A6-leerling Ida Boxem in de 
Kromhouthal in Amsterdam de eerste prijs binnen in de 
categorie 'Film' van Kunstbende, dé wedstrijd voor creatief 
talent in Nederland. https://www.kunstbende.nl/wedstrijd 
 
We zijn supertrots op haar!! Haar film 'Humid' (een poëtische, 
woordeloze short movie over verlies en herinnering) maakte 
ze in het kader van haar Meesterwerk, voor het vak Kunst 
Beeldend. De film was eind mei al te zien in het Groninger 
Forum omdat ze de Groninger Kunstbende-voorrondes had 
gewonnen.  
 
Nu ze ook landelijk de eerste prijs in de wacht heeft gesleept, 
gaat 'ie door naar het IFFR (het International Film Festival in Rotterdam) in oktober. Fantastisch!  
 
https://www.oogtv.nl/2022/06/ida-uit-stad-een-van-de-winnaars-bij-finale-kunstbende-2022/ 
 

3vmbo-tl met Duits, 3havo en 3atheneum  | op excursie naar Bremen 

Op donderdag 16 juni zijn 3atheneum,  3havo en de 
leerlingen die Duits hebben in 3tl naar Bremen geweest. Na, 
een door file, wat lange heenreis kwamen we rond kwart over 
elf aan in Bremen. Hier zijn de leerlingen zelf op pad gegaan 
en hebben een eigen reisprogramma gemaakt waarin 
minimaal vijf bezienswaardigheden in Bremen (Dom, Rathaus, 
Schnoor, voetbalstadion etc.) voorkwamen.  
 
Veel leerlingen vonden het spannend om echt in Duitsland, Duits te spreken. Echter was dit veelal niet 
terug te zien in de filmpjes. Veel filmpjes zaten vol creativiteit en zowel de docenten als leerlingen zijn 
veel nieuwe weetjes over Bremen te weten gekomen. De leerlingen en docenten kijken terug op een 
mooie en zonnige dag in Bremen. 
 
 

https://www.kunstbende.nl/wedstrijd
https://www.oogtv.nl/2022/06/ida-uit-stad-een-van-de-winnaars-bij-finale-kunstbende-2022/
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5atheneum met biologie | excursie Onlanden 

Wij zijn dinsdag 31 mei op een excursie gegaan met de 5 
atheneum biologieklassen. Voor die excursie gingen we naar 
de Onlanden. Toen we hier aankwamen werden we warm 
welkom geheten door de mensen die daar woonden en de 
koeien. We kregen een korte gepassioneerde uitleg van de 
beheerder van het gebied. Na dit informatieve praatje konden 
we aan de slag. In de les hadden we een keuze gemaakt 
tussen een water- of bodemonderzoek. Wij hadden voor het 
wateronderzoek gekozen. We begonnen dit wateronderzoek 
met een aantal leuke proefjes, waarbij de technisch onderwijsassistent ons heel goed hielp. Toen 
mochten we waterdiertjes vangen, om het leven in het water te onderzoeken. We hadden kikkervisjes 
gevangen en nog andere leuke beestjes. Hiermee was het onderzoek afgesloten, maar de excursie was 
nog lang niet voorbij. Terwijl wij onderzoekjes aan het uitvoeren waren, was een deel van onze klas 
brandnetels aan het zoeken voor de soep. Meneer Schutte heeft toen de brandnetelsoep gemaakt, 
met als geheim ingrediënt zijn liefde voor biologie. Toen hij klaar was gingen we gezellig met zijn allen 
genieten van zijn heerlijke soep. Hiermee sloten we de excursie leuk af.  

~ Marloes en Savine, 5Aa 

5atheneum | op kamp 

Na twee lange jaren met Corona perikelen was het eindelijk zo 
ver. 5A mocht drie dagen op kamp. Tijd voor samen leuke 
dingen beleven. De weken voor het kamp waren leerlingen al 
enthousiast bezig met de voorbereidingen: 
Slaapkamerindelingen maken, een bonte avond organiseren 
met alles wat daar bij komt kijken, boodschappen regelen 
ontbijt en lunch op de locatie voor 55 mensen (met enquêtes 
vooraf over wensen van iedereen). Het was leuk om de inzet 
en het enthousiasme van de leerlingen en het groepsgevoel 
dat ontstond te zien. 
 
Op locatie werden corvee schema's gemaakt en leerlingen opgetrommeld ontbijt te maken, koffie te 
zetten en op te ruimen. Iedereen hielp mee! We hadden een fantastisch programma en prachtig weer. 
Onderweg naar de locatie hebben leerlingen en docenten hun grenzen verlegd en naar hartenlust 
geklommen in het klimbos in Apeldoorn. Vervolgens een mountainbike tour die voor sommigen aardig 
vermoeiend was.  Eenmaal in Hoogeloon stond er een eenvoudige doch voedzame maaltijd klaar. 
Vervolgens werd de woonkamer omgetoverd tot een prachtig versierde 'bonte avond' zaal en hebben 
we kunnen genieten van de mooie outfits en presentatie kunsten van diverse leerlingen. De volgende 
ochtend stonden er acht heerlijk gedekte tafels klaar. De bus bracht ons vervolgens naar Valkenburg 
alwaar we een interessant tochtje door de grotten kregen en vrije tijd om even rond te lopen. Via de 
indrukwekkende begraafplaats 'De Margraten' werden we in Maastricht afgezet. Sommigen bezochten 
een museum, anderen hebben lekker door de stad gebanjerd of in een parkje gezeten. De laatste dag 
heeft een aantal leerlingen op eigen initiatief geregeld dat we al het eten dat over was bij een 
voedselbank konden afleveren!  In Utrecht hebben we nog heerlijk gekanood en kregen de leerlinge 
nog wat vrije tijd.   
 
We hebben een fantastische tijd gehad. Leerlingen gaven het kamp gemiddeld een 8,4! Nog een 
opsteker: van elke locatie kregen we complimenten over hoe voorbeeldig onze leerlingen waren!  

 
~ Esther van Arend, Johan Bordewijk, Anna Damstra en Margreet Bosch) en Alexander de Ridder 



 
 

 
 
K a m e r l i n g h  O n n e s  Ou d e r b u l l e t i n  P a g i n a  5 

Klas 1 en 2 | project Wees wijs met je lijf 

Op donderdag 2 juni het eerste tot en met het vierde uur zijn 
de leerlingen van klas 1 en 2 bezig geweest met het project: 
Wees wijs met je lijf. Tijdens dit project stonden de thema’s 
voeding, gezondheid en bewegen centraal. Zo hebben de 
leerlingen uit de brugklas een Zweeds loopspel gedaan, een 
quiz en zijn ze bezig geweest met wegen, meten, bloeddruk 
en longinhoud. De leerlingen uit klas 2 hebben een stuk 
gewandeld en zijn met de gegevens die ze verkregen een 
verwerkingsopdracht gaan doen. Hoeveel verbruik ik op een dag, wat heb ik eigenlijk nodig en komt dit 
overeen of zit er veel verschil in. Vervolgens hebben ze een analyse gemaakt van de schoolkantine en 
konden ze aanbevelingen doen voor een gezonde schoolkantine. We hebben leerlingen uit de lokalen 
zien komen die druk aan het discussiëren waren over voeding en gezondheid. We kijken terug op een 
geslaagd project. 

Klas 1, 2havo en 2atheneum | veldwerkdag biologie 

Velddag! Op vrijdag 10 juni zijn vijftien van onze 
onderbouwklassen naar buiten geweest. Het was een ware 
ontdekkingstocht. Onze brugklassen hebben Park Selwerd 
in kaart gebracht. Bloemen tekenen, grassen determineren 
en onderzoek doen naar de plaats van mossen op 
boomstammen en de biodiversiteit in het park. Klassieke 
biologie-activiteiten, die we eindelijk weer kunnen 
uitvoeren met onze leerlingen. 
 
Onze tweedeklassers verdeelden hun tijd tussen school en de Hoornseplas. Zoveel dieren in het meer! 
Onze leerlingen vingen er duizenden: libellen- en keverlarven, salamanders, kikkervisjes en 
indrukwekkende staafwantsen. Praten over dieren kan niet op tegen levende dieren laten zien.    

PR | Sociale media leerling-ambassadeurs gezocht!  

Het PR-team van het KO is op zoek naar sociale media leerling-ambassadeurs. Post jij als leerling 

regelmatig iets representatiefs over school op sociale media (Insta) dan  zoeken we jou als sociale 
media-ambassadeur! Geef je op door een mailtje te sturen naar het nieuwe e-mailadres 
webmaster.kamerlinghonnes@o2g2.nl. We hebben het liefst van elk leerjaar / niveau een leerling.  
We willen graag jouw berichten delen op het account van school. En we stellen het ook op prijs als jij 
berichten van het KO deelt op jouw account!  

Belangrijke data 

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

mailto:webmaster.kamerlinghonnes@o2g2.nl
https://kamerlinghonnes.nl/nieuws/agenda/

