NIEUWSBRIEF

OKTOBER 2019
no. 2 schooljaar 19-20

Van de directie
Beste ouder(s)/verzorger(s),
De maand oktober staat weer voor de deur. Een maand waarin onze cultuurreizen klas 4 Mavo plaatsvinden (14 t/m 17 okt)
en waarin ook de herfstvakantie valt. De cultuurreizen gaan dit jaar naar Praag en Lille, we hebben er zin in.
Na de eerste vijf schoolweken kunnen we wel zeggen dat iedereen weer in zijn/ haar ritme zit. Onze brugklasleerlingen kennen
elkaar al beter na de Terschelling 3-daagse en ook de 4e jaars Havo hebben elkaar in de Ardennen al aardig kunnen uittesten…
De informatie-avonden voor bijna alle leerjaren zijn in september geweest en trokken veel ouders. Altijd heel belangrijk!
Kortom “we draaien weer…”
Na de herfstvakantie zullen we afscheid nemen van de heer Jupijn, docent techniek, die gaat emigreren naar Letland.
Uiteraard voor ons heel jammer maar voor hem natuurlijk heel leuk! We zijn op zoek naar een opvolger/ster.
Ook onze leerlingadministrateur, Barry, gaat ergens anders aan de slag. Voor hem hebben we per 1 nov. a.s. een opvolger.
Namens het hele ALC team,
Ruud Stoelinga & Judy Ruiter

Onderbouw | MAVO HAVO
Brugklasspektakel - Leerjaar 1
Alle brugklasleerlingen zijn op brugklaskamp
geweest naar Terschelling en we kijken terug
op een onwijs geslaagd kamp! Op woensdag 9
oktober organiseren we een brugklasspektakel
met hilarische spelletjes en een disco.
Klik hier voor meer informatie.
Talent@ALC - Leerjaar 1
Op vrijdag 1 november gaan we starten met
Talent@ALC! Alle leerlingen hebben op vrijdag
van 13.45 uur tot 15.30 uur een blokuur Talent
in het rooster staan. Na de herfstvakantie
kunnen leerlingen zich inschrijven voor een
activiteit naar keuze. Meer informatie volgt.

Angliauitreiking - Leerjaar 2
Alle tweedejaars leerlingen hebben vóór de
zomervakantie een Anglia examen gedaan.
Op woensdag 9 oktober organiseren we een
Anglia uitreiking waarbij de leerlingen hun
certificaat in ontvangst mogen nemen.
Klik hier voor meer informatie.
Projectweek - Leerjaar 1 & 2
Vanaf dinsdag 15 oktober t/m vrijdag 18
oktober is er een projectweek voor de
leerlingen uit klas 1 & 2. Klas 1 gaat aan de
slag met het project ‘De perfecte woonwijk’
en klas 2 met ‘Pandora’s Box’. Op vrijdag
18 oktober zijn alle ouders uitgenodigd om
de tentoonstelling te komen bezoeken. Klik
voor meer informatie: brief projectweek klas 1
& brief projectweek klas 2.

BLINK! - Leerjaar 1 & 2
Alle leerlingen van het ALC gaan van start met
BLINK (Belangeloze Leerling Inzet Naar Keuze).
Klik hier voor meer informatie.
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Inspiratiesessie over Pedagogisch tactvol handelen voor ouders

Pedagogisch tact: Eerst de mens dan het vak
Pedagogisch tactvol handelen gaat over het alledaagse handelen met uw kind. In een schoolgemeenschap is het van belang om hierover de dialoog te voeren en aandacht te hebben voor aspecten als
pedagogische relatie, persoonlijke waardenoriëntatie en afstemming.
Jose Middendorp, leidinggevende voor de masters Pedagogiek, Learning & Innovation en Educational
Leadership van NHL-Stenden, is gepassioneerd van en gepromoveerd op dit onderwerp. In deze
inspiratiesessie wordt u, in uw rol als ouder, bewust van pedagogisch tactvol handelen, aan de hand
van een aantal ervaringen in de schoolcontext. Wat is voor pedagogisch tactvol handelen nodig?
Wilt u meer weten over pedagogisch tactvol handelen in de schoolcontext, meldt u zich dan hier aan
voor deze inspiratiesessie op 31 oktober a.s.
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Bovenbouw | MAVO
Aan examenkandidaten en diens ouder(s)/
verzorger(s)
In deze nieuwsbrief de aandacht voor de
volgende 2 zaken:
Dinsdagavond 1 okt: Info-avond klas 4.
De uitnodigingsbrief voor deze avond is
afgelopen woensdag verstuurd en wij
hopen natuurlijk u allen te begroeten.
Verder is het van belang dat de leerlingen
(eventueel samen met u) het reisformulier

invullen. Er is een brief verstuurd naar uw
mailadres met in de brief een link. Via een
klik op deze link komt u bij de vragenlijst.

•

•
De examenkandidaten zijn nu al bezig met
allerlei schoolwerk (o.a. deeltentamens).
Deze onderdelen tellen al mee voor het
schoolexamen. Bij afwezigheid van een
meetellend onderdeel moet u het volgende
in acht nemen:

•

Voor het Deeltentamen de school
informeren via het servicepunt van
de afwezigheid van uw zoon/dochter.
De leerling dient bij terugkomst op
school een brief mee te nemen voorzien
van u handtekening welk deeltentamen
hij/zij gemist heeft en uiteraard de reden
van afwezigheid vermelden.
Vanaf volgende week staat het PTA
Mavo 4 op de site van het ALC.

Bovenbouw | HAVO
HAVO 3
Ook dit jaar zijn er weer de BLINK-uren die
gemaakt dienen te worden door de leerlingen.
Klas 3 HAVO heeft in week 42, de week voor
de Herfstvakantie, de zogeheten BLINK-week.
Op de dinsdagmiddag en de gehele woensdag
zullen de leerlingen op verschillende plekken
hun BLINK- uren gaan vervullen. Het is aan
hen om voor deze anderhalve dag zélf een
invulling te vinden. Diezelfde week bevat
daarnaast ook een korte fietstocht richting
Kasteel Groeneveld met een clean-up-actie
en een fietstocht voor het vak Aardrijkskunde.
Deze week ontvangen de leerlingen alle info
per mail over deze BLINK-week.
HAVO 4
Terug van het Ardennenkamp is HAVO 4
begonnen aan een periode met de deeltentamens. Via Magister wordt deze leerstof
gedeeld. Eind november is de officiële
tentamenweek. Alle leerstof voor deze grotere
tentamens staat in het PTA, dat per 1 okt as.
op onze website staat.
Het introductie kamp was een groot succes!
Naast mountainbiken en pijl en boog schieten
hebben de leerlingen ook rotswanden

Op 10 oktober zal de groep met de docenten
van het vak Maatschappijleer op excursie gaan
naar De Tweede Kamer in De Haag.
Meer informatie over deze excursie en over
week 42 volgt per mail, eind deze week.

getrotseerd door deze te beklimmen en ervan
te abseilen. Reuze spannend en een enorm
positieve ervaring voor de meesten!

De eerste maand zit er weer op! Nog 7
maanden te gaan tot het eindexamen. De
meeste leerlingen hebben het ritme van leren
en werken alweer goed te pakken! De maand
oktober zal in week 42 een andere week
hebben dan normaal. Leerlingen zullen aan
de slag gaan met én op pad gaan vóor hun
PWS, op excursie naar Amsterdam gaan naar
De Nederlandse Bank en een deeltentamen
maken. Meer info over deze week 42 volgt
per mail.
In november start de officiële tentamenweek.
Alle leerstof daarvoor staat in het PTA, dat
deze week op de website verschijnt.

In week 42, de week voor de herfstvakantie,
zal er een speciale week zijn voor HAVO 4.
Leerlingen zullen er hun BLINK- uren in
moeten invullen, deeltentamens krijgen,
PO’s opstarten en een reünie van het
Ardennenkamp krijgen, zodat we gezamenlijk
de foto’s kunnen bekijken.

Decanaat
Over een paar weken is het al zover,
de leerlingen van klas 3 MAVO gaan stage
lopen. De stage is van dinsdag 15 t/m
vrijdag 18 oktober.
De leerlingen nemen een kijkje buiten de
schoolmuren en gaan ervaren hoe het
werkende leven eruitziet. We hopen dat deze
ervaring de leerlingen zal ondersteunen bij
het keuzeproces voor een vervolgopleiding.
Informatie over werkzaamheden en tijden dat
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leerlingen mogen stage lopen vindt u via de
onderstaande links van de Rijksoverheid:
•	
Mag ik beroepsstage lopen als ik 14 of 15
jaar ben?
•	
Welk werk mag ik doen tijdens een
maatschappelijke stage?
Verdere informatie over de stage vindt u hier
via de brief.
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