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Eindexamens

Technasium

Ons Technasium voldoet wederom aan de strenge eisen van de Technasiumstichting!
Ook dit schooljaar heeft ons Technasium de check op de eisen positief afgesloten. Ook het netwerkvisitatierapport over de Limburgse Technasia was positief.
Graag feliciteren we het Technasium-team met dit mooie resultaten.
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Ardennenkamp 2019
Het outdoorbedrijf waar wij jarenlang mee samenwerkten om het Ardennenkamp te realiseren is onlangs failliet gegaan. Het adventureprogramma, zorgvuldig samengesteld om de leerlingen op een
plezierige en spannende wijze kennis te laten maken met uitdagende activiteiten in een natuurlijke
omgeving, gaat zo in één keer verloren.
Wij hebben geprobeerd om een gelijkwaardig alternatief te vinden. Helaas is het onmogelijk om dit
op korte termijn te realiseren. Dit betekent dat het Ardennenkamp dit schooljaar geen doorgang zal
vinden. Wij betreuren dit ten zeerste.
Wij doen ons best om een andere betrouwbare organisatiepartner te vinden zodat wij de huidige
tweedejaars leerlingen mogelijk in het nieuwe schooljaar, een gelijkwaardig kamp kunnen aanbieden.

75 jaar bevrijding van Limburg
GEZOCHT JONGE ACTEURS EN ACTRICES
In het kader van ’75 jaar bevrijding van Limburg’ gaan wij, Sebas van
der Donk, Rebecca Schoolmeester en vijf Duitse jongeren, een voorstelling maken over vrijheid. We gaan samen met jou een frisse voorstelling maken die op 12 September in première gaat en daarna tot 8
mei 2020 10 voorstellingen spelen door heel Limburg.
We zullen vanaf 20 mei beginnen met repeteren, eerst op school en
daarna
op een te gekke locatie. De repetities vallen binnen schooltijd (een blokuur
op maandag, in de laatste week van school dit jaar en 2de week van nieuwe
schooljaar.)
Klinkt jou dit ook heel vet?
Vind je het leuk om op het podium te staan? Ben je gemotiveerd? Heb je zelf
ook iets met het thema vrijheid en/of oorlog? Studeer je volgend jaar nog
niet af? Dan zouden wij je heel graag in ons team hebben.
Hoe meld ik mij aan?
Stuur dan een Video/Vlog waar in je jezelf voorstelt (wie ben je, waar woon
je, wat zijn je talenten/hobby’s?) en waar je iets verteld wat vrijheid volgens
jou inhoudt! Stuur dit filmpje voor 13 mei naar Sebasdonk@hotmail.com.
Het hoeft geen fancy filmpje te zijn gewoon laten zien we je bent!
https://we.tl/t-QI1i1bNqzD

Londenreis 2019
Na een dag reizen wordt het de hoogste tijd voor een toeristische dagtrip. De zon schijnt, de temperatuur is aangenaam, so let's go to Brighton first! Geweldige rondleiding gehad door 'The Royal Pavilion', het exotische, kleurrijke (ooit) koninklijke paleis, dat nu het eigendom is van de gemeente
Brighton.
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Na een voedzame pub lunch gaan we door naar Birling Gap, op bezoek bij de indrukwekkende 'Seven
Sisters'. De zon schijnt nog steeds, dus de 'sisters' staan er prachtig bij. Ploeterend door de keien, kiezels en het krijt worden ze door ons bewonderd. 's Avonds evalueren we de mooie dag bij 'The Postal
Order'.

Scholieren Atletiek Parkstad
Op woensdag 15 mei nemen wij voor de 6de keer deel aan Scholieren Atletiek Parkstad toernooi. We
zijn vertegenwoordigd met 2 teams bestaande uit 3 jongens en 2 meisjes. Het Atletiektoernooi zal
plaatsvinden in het atletiekstadion van Achilles TOP (sportpark Kaalheide in Kerkrade). De volgende leerlingen zullen op deze dag niet aanwezig zijn in jullie lessen.
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Agenda
DAG

ACTIVITEIT

TIJD

PLAATS

Woensdag
08-05-2019

Verkeersdagen R. Baltissen

08.00 – 15.00 uur

Max v.d. Schootzaal

Donderdag
09-05-2019

Verkeersdagen R. Baltissen
Scholing Talentenacademie
COC klas 2 en 3
CE1

08.00 – 15.00 uur
13.00 – 17.00 uur

226
Max v.d. Schootzaal

LGOG
Informatieavond Normandië
Ouderraadvergadering

19.00 uur
19.00 uur

Auditorium
230
Max v.d. Schoot

Vrijdag
10-05-2019
Maandag
13-05-2019
Dinsdag
14-05-2019
Woensdag
15-05-2019

Atletiektoernooi Parkstad

Donderdag
16-05-2019
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Max v.d. Schootzaal

