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Inleiding 

Zoals gebruikelijk ontvangt u ook deze maand weer een ouderbulletin. Op deze manier willen we 
ouders goed op de hoogte houden van wat er op school allemaal gebeurt. In de afgelopen twee jaar 
stond het bulletin regelmatig in het thema van corona. We zijn blij dat we op dit moment vooral over 
leuke activiteiten kunnen berichten en hopen van harte dat dit het hele jaar zo kan blijven! 
 

Voorlichting 

Het nieuwe schooljaar is eigenlijk nog maar net begonnen, 
maar we zijn alweer druk bezig met de voorlichting voor 
volgend schooljaar! 
 
Open Lessen 

De afgelopen weken hebben we vier woensdagmiddagen 
groep 8 leerlingen verwelkomd voor onze Open Lessen. 
Tijdens deze middagen volgden de leerlingen drie 
verschillende lessen bij ons op school.   
Iedere week was het weer genieten om te zien hoe enthousiast de leerlingen zijn en hoe leuk onze 
docenten het daardoor ook vinden om de proeflessen te geven! 
 
KO Academie 

Naast de Open Lessen hebben we ook de KO Academie. Een groep van 28 leerlingen met een 
(voorlopig) atheneumadvies komt 6 weken lang iedere vrijdag bij ons op school. Zij volgen drie 
modules waarin ze uitdagende opdrachten krijgen passend bij hun niveau. Ook deze groep leerlingen 
komt iedere week met veel enthousiasme en energie binnen en geniet volop van de lessen. Een aantal 
zei al: ‘Kunnen we niet gewoon iedere vrijdag komen in plaats van maar zes keer?’ Fijn om te merken 
dat de leerlingen het zo naar hun zin hebben bij ons! 
 
Voorlichtingsmomenten  

De komende periode zullen we onze school promoten op de Scholenmarkt in de Euroborg op 7 en 8 
november en tijdens diverse voorlichtingsavonden die in de week van 21 november gepland staan op 
verschillende scholen in Groningen.  
27 januari en 15 februari staan van 15 tot 19 uur onze eigen open dagen gepland. We hopen dat we 
die dagen veel potentiële nieuwe leerlingen en hun ouders mogen verwelkomen in plaats van de 
digitale open dagen van afgelopen jaar!  Kijk op https://kamerlinghonnes.nl/Kennismaken voor meer 
informatie.  

https://kamerlinghonnes.nl/Kennismaken
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Jaar 1 I The Art of DC - The Dawn of Super Heroes op 12 en 13 oktober  

Superleuk!!!!!  Op woensdag 12 en donderdag 13 oktober 
hebben de brugklasleerlingen de expositie The Art of DC - The 
Dawn of Super Heroes bezocht.  
 
Ze zijn meegenomen in de wereld van Batman, Superman, 
Wonder Woman en andere wereldberoemde superhelden en 
schurken. De leerlingen vonden het cool om de echte pakken 
te zien die ook in de films zijn gebruikt, bijvoorbeeld het Joker-pak van Jack Nicholson. Ook hadden ze 
bewondering voor de rondleiders die veel konden vertellen op een enthousiaste manier. De 
rondleiders stonden verbaasd over de kennis die veel leerlingen al in huis hadden. Ook waren ze blij 
met de goede vragen die werden gesteld. Kortom: alles was interessant en er was sprake van een 
inspirerende wisselwerking tussen de leerlingen en de rondleiders. Op dit tiktok-filmpje, gemaakt door 
Manouk Deuling, docent LO&BSM, zien we hoe de leerlingen de expositie hebben beleefd.  
  
De klas 1HA heeft tijdens de lessen digitale geletterdheid (DIGIT) vakoverstijgend gewerkt: ze hebben  
mooie PowerPointpresentaties over de expositie gemaakt.   
 
Beste brugklasleerlingen: bedankt voor jullie enthousiasme. Dankzij jullie is dit educatieproject een 
groot succes geworden.  Ook bedank ik de hulpmentoren en alle personeelsleden voor de prettige 
samenwerking. Nieuwsgierig geworden? Deze tentoonstelling is tot en met 8 januari 2023 te 
bezoeken. https://forum.nl/nl/agenda/the-art-of-dc-the-dawn-of-super-heroes   
 

~ Marjolein van Dijk  
 

Jaar 1 en 2 | Halloweenfeest 

Toen de leerlingen na de herfstvakantie weer op school 
kwamen, had conciërge Jur de school helemaal in 
Halloweensfeer gehuld ter voorbereiding op het schoolfeest 
voor klas 1 en 2. Vrijdag 28 oktober hebben we een griezelig 
gezellig feest gehad!  

Naast een disco in de kantine was er een Halloweenbingo, 
waren er verschillende escaperooms, scary movies, karaoke, 
konden er foto’s in Halloweenstijl gemaakt worden en kon je 
je laten schminken.  

Ook was er een verkiezing voor de best verklede leerlingen. Zie onze ‘socials’ (Facebook, Instagram, 

TikTok) voor meer beeldmateriaal!   

  

https://www.tiktok.com/@kamerlinghonnes.o2g2/video/7154023653271686405?_r=1&_t=8WmFesQNqdS&is_from_webapp=v1&item_id=7154023653271686405
https://forum.nl/nl/agenda/the-art-of-dc-the-dawn-of-super-heroes
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De 4 Mijl van Groningen 

Zondag 9 oktober hebben enthousiaste leerlingen en 
personeelsleden van het KO weer deelgenomen aan de 4 mijl. 
Onder een stralende zon liep de één de race van zijn leven en 
een ander kwam zich helaas behoorlijk tegen. Hoe je de 6,4 
kilometer ook hebt ervaren, het is altijd weer prachtig om 
samen de finish te bereiken. Ook de toeschouwers bedankt 
voor het enthousiaste aanmoedigen. Jullie hebben ons soms 
letterlijk vooruit geschreeuwd. 
 
 

3 havo en 3 atheneum | excursie Leer  

Op donderdag 13 oktober zijn we met alle leerlingen uit 3 havo 
en 3 atheneum op dagexcursie geweest naar Leer in Duitsland. 
Op het programma stond een bezoek aan de Gallimarkt en het 
was ook mogelijk het oude stadscentrum te bezoeken. De 
leerlingen hadden als opdracht om ter plaatse een vlog in het 
Duits te maken, waarin ze een aantal bezienswaardigheden de 
revue lieten passeren. Daarnaast werd er ook flink gesmikkeld 
en gesmuld van alle lekkernijen die bij de verschillende 
kraampjes werden aangeboden. Voor de echte durfals was er 
nog een attractie die tot meer dan 60m de hoogte inging!  We 
kijken terug op een mooie, geslaagde en ook leerzame dag en 
verheugen ons nu al op de volgende excursie naar de 
kerstmarkt in Oldenburg op 30 november.     
 

~ L.D. Spreeuwers 

3 vmbo en 4 havo | Culturele Safari 

Maandag 31 oktober en dinsdag 1 november gingen de 
leerlingen uit 3 vmbo en  4 havo op Culturele Safari in de stad. 
Er werd lichtgraffiti gemaakt, tassen bedrukt, gebreakdancet, 
toneelgespeeld en nog veel meer. In nagesprekken met 
leerlingen kwamen mooie reacties naar voren. “Ik heb echt 
vette foto’s gemaakt!” “Die wandeling duurde veel te lang, 
maar de kunst was wel mooi.” “De synagoge was wel 
indrukwekkend zeg.” Smaken verschillen natuurlijk, maar de 
meeste leerlingen waren aangenaam verrast en vonden het 
leuk een kunstactiviteit buiten de muren van de school te 
doen.  
We kijken tevreden terug op twee zeer geslaagde dagen. En 
natuurlijk zien we alvast uit naar de volgende ckv-activiteit!  

 
 

~ Lea Volkers, Evelien Durkstra, Anna Damstra, Jan Kuiper, sectie CKV  
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3, 4 atheneum en 4 vmbo-tl | Toneelstuk Animal Farm  

Op dinsdag 1 november heeft de European Drama Group voor 
ons het toneelstuk Animal Farm, naar het bekende boek van 
George Orwell, opgevoerd. De klassen 3, 4 atheneum en 4 
vmbo-tl waren in de voorafgaande lessen goed voorbereid. 
Thema’s als communisme, gelijkheid en taal als drukmiddel 
werden aan de hand van het verhaal besproken. Maar ook 
vroeg men zich af hoe de dieren zouden worden neergezet op 
het toneel. Zetten ze een stopcontact op hun neus als ze een 
varken zijn? Nemen ze echte dieren mee? Doen ze maskers op? 
Het antwoord bleek geen van allen. Er was een sober decor met stalen frames, wat kussens en houten 
planken. Dit werden bedden, stallen, een molen en sommige kussens fungeerden als kip. Erg knap 
gedaan. De rest van deze week worden de leerlingen op verschillende manieren in de les gevraagd om 
het stuk te reflecteren. De sectie Engels heeft enorm genoten van het enthousiasme van de leerlingen. 
Het was een groot succes. 

Groepsvorming, Identiteit en Pestpreventie 

De klassen uit leerjaar 1 en 2 krijgen in de mentoruren het 
programma GRIPP. We vinden dat iedereen een fijne 
schooltijd verdient. Dit programma sluit aan op de sociale 
veiligheid van de leerling op school. 
 
De afgelopen weken is er een leerlingmonitor afgenomen 
waarbij we zicht krijgen op de sociale veiligheid van de 
leerlingen. Vervolgens zien we daarmee waar de klas staat en 
kunnen we de juiste interventies inzetten zo nodig. 
 
De mentoren worden geschoold door de Rijksuniversiteit Groningen.  
Hierdoor blijven we als school betrokken bij de meest actuele zaken aangezien de wereld (zeker van 
een puber) continu verandert. 
 

  



 
 

 
 
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 

Gratis sporten voor minima 

Heeft u een laag inkomen en kunt u geen contributie voor een 
sportclub betalen? Dan kan het Jeugdfonds Sport en Cultuur u 
misschien helpen!  
 

Wat betaalt het Jeugdfonds Sport en Cultuur allemaal? 

• De contributie voor sportverenigingen  

• Sportabonnementen (bijv. fitness) 

•   Maar ook bijvoorbeeld: toneel- en tekenlessen, cursussen fotografie, 
beeldhouwen, muzieklessen, enzovoorts.  

• Van alles wat nodig is om de lessen te volgen: paardrijlaarzen, 
voetbalschoenen, een blokfluit, etc. 

 

Een aanvraag doen 

Een aanvraag doen kan u helaas niet zelf. Maar… de brugfunctionaris van 
het Kamerlingh Onnes kan dat gelukkig wel!  
Wilt u hiervan gebruik maken, dan kunt u de brugfunctionaris mailen. Zij neemt contact met u op om 
een aanvraag in te kunnen dienen.   
Het Jeugdfonds geeft aan ernaar te streven binnen 3 weken te laten weten of de aanvraag 
geaccepteerd is.  
 

En verder… 

De brugfunctionaris denkt graag met u mee als u geldzorgen heeft omtrent betalingen voor school of 
andere zaken. U kunt ook voor andere vragen altijd mailen. 
 

Petra Pluis, brugfunctionaris Kamerlingh Onnes, p.pluis@o2g2.nl 
 

Belangrijke data 

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

https://kamerlinghonnes.nl/nieuws/agenda/

