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Oudernieuwsbrief herfstvakantie 2022 
 
Aan:  Alle ouder(s)/verzorger(s) van onze leerlingen 
Betreft:  Nieuwsbrief herfstvakantie 
Datum  Oktober 2022 
 
 
 

VOORWOORD 
 
Geachte ouders(s), verzorger(s), 
 
Met de herfstvakantie voor de deur kijken we terug op een goede start van het schooljaar. De “Gouden 
Weken” zijn goed verlopen en naast alle lessen hebben we ook tijd en aandacht kunnen besteden aan 
groepsvorming in alle leerjaren. Onze leerlingen hebben het fantastisch gedaan en daar zijn we trots op! Veel 
van wat onze leerlingen gedaan hebben en nog gaan doen vind u terug in deze nieuwsbrief. 
 
We hebben na de zomer een aantal organisatorische en onderwijskundige veranderingen doorgevoerd. Deze 
hebben goed uitgepakt en daar zijn we blij mee. Zo hebben we minder lessen van 30 minuten (en dus veel 
meer lessen van 60 of 90 minuten) in het rooster. Hierdoor hebben de leerlingen minder verschillende lessen 
op een dag en minder leswisselingen. Dit geeft de leerlingen rust. De huidige derdejaarsleerlingen zitten door 
een wijziging in de samenstelling van de groepen vaker in hun vaste stamgroep en dit bevordert de 
groepsbinding. Wij blijven altijd kritisch kijken naar ons eigen onderwijs, waarbij we opzoek blijven gaan naar 
verbeterpunten. Mocht u nog goede tips en adviezen hebben, schroom dan niet om contact met ons op te 
nemen!  
 
We leven op dit moment in ingewikkelde en onzekere tijden. Welk effect gaat corona hebben op ons 
dagelijks leven, wat gaat er gebeuren in Rusland en Oekraïne en de rest van de wereld? Wij gaan er in ieder 
geval alles aan doen om het voor onze leerlingen zo normaal mogelijk te laten verlopen. Mocht u, als gevolg 
van alle ontwikkelingen in de samenleving, op sommige gebieden in de knel komen, laat het ons dan weten. 
Samen zoeken we naar een passende oplossing. 
 
Ik wens u heel veel leesplezier! 
 
Met vriendelijk groet, 
 
Pim van der Hoorn 
Directeur Floracollege 
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INHOUD 
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• Schoolfeest leerjaar 1 en 2  

• Leerlingen arrangement Bloem op bezoek bij MBO 

• Leerlingen arrangement Hout en Technologie op bezoek bij MBO 

• Stage 

• Bewegen en Sport 

 
Algemene zaken 

• Oudercontactgroep 

• Presentaties ouderinformatie-avonden 
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• Inloopspreekuur schoolverpleegkundige 

• Aandachtsfunctionarissen 

• Toestemmingsverklaring beeldmateriaal leerling 

 
Volgende periode 

• Organisatiedag maandag 31 oktober 

• De Rainbow Friends & Family Support Group Westland 

• Schoolexamen 2 leerjaar 4 

• Musicals, concerten en kunst 

• Kerstmarkt en kerstgala 
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DE EERSTE WEKEN 
 
Gouden Week 
Dit schooljaar zijn de leerlingen gestart met een ‘Gouden 
week’.Deze week stond in het teken van het maken van een 
goede start. Leerlingen van leerjaar 1 zijn bij 2SUR5 
geweest, leerlingen uit leerjaar 2 hebben een 
activiteitenprogramma van Brinkoutdoor gedaan en de 
leerlingen uit leerjaar 3 en 4 hebben gave activiteiten 
gedaan op het terrein van SVH Honselersdijk. Naast deze 
activiteiten is er deze week extra aandacht geweest in de 
stamgroep uren voor (opnieuw) kennismaken en verbinden 
met elkaar. Hierbij is in de onderbouw per klas een aantal 
klassenafspraken gemaakt via KlasseDeal of de ‘Goed van 
start les’. Bij alle leerlingen is een ‘ICT-check’ gedaan en 
leerlingen uit klas 1 hebben al fietsend een rondleiding gekregen langs alle externe locaties. 
 

Tot slot hebben alle leerlingen met hun ouder(s)/verzorger(s) en coach een startgesprek gehad. In dit gesprek 
is er kennis gemaakt met de nieuwe coach, is er vooruitgeblikt op het nieuwe schooljaar en zijn de eerste 
doelen opgesteld. Wij hopen dat de start voor eenieder prettig is verlopen en dat we met elkaar een fijn en 
goed schooljaar tegemoet gaan. 

 
Dag van de medewerker in het onderwijs 
Op woensdag 5 oktober hebben we alle medewerkers van het Floracollege in het zonnetje gezet. Naast de 
gebakjes vanuit Lentiz had de directie de personeelsruimtes ingericht als een waar koffie- en theehuis. Hier 
werden de collega's verwend met een heerlijk bakje verse koffie of een thee met een smaakje naar keuze. 
Een mooie blijk van waardering voor alle collega's die er dagelijks voor zorgen dat onze leerlingen een fijne 
plek hebben op het Floracollege. 
 

 

 
Ontruimingsoefening 
11 oktober was een prachtige dag om even met zijn allen naar 
buiten te gaan, dus tijd voor een algehele ontruiming. Het was 
alweer een tijdje geleden dat dit had plaats gevonden, dus het was 
extra fijn dat het zo soepel verliep. Binnen 8 minuten was de school 
leeg, dat kan sneller, maar dit is een prima resultaat. Deze week 
hebben de BHV’ers weer een opfriscursus gedaan om ‘de puntjes op 
de I' te zetten. 
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Schoolfeest leerjaar 1 en 2  

Op donderdag 21 oktober opende klas 1 en 2 het 
seizoen voor de schoolfeesten van dit jaar. In het, 
voor veel ouders ook wel bekende `Teejater` ging het 
dak er af! Het was een leuke feestavond, waarbij de 
leerlingen in hun glitteroutfit de dansvloer onveilig 
maakten. Leuk om te vermelden is: Er was een 
recordaantal leerlingen aanwezig.  
Kortom een topavond. Voor klas 1 staat er nog een 
feest op het schoolkamp gepland en voor klas 2 is er 
nog een feest in mei. Leuk om naar uit te kijken. 
 
Vriendelijke groeten, 
 
De Feestcommissie 

  

 
Leerlingen arrangement Bloem op bezoek bij MBO 

Wij zijn met de leerlingen van het Floracollege, keuzearrangement Bloem & Styling, op bezoek geweest bij 
het MBO Westland. De leerlingen hebben daar kennis gemaakt met de opleiding Bloem & Design. Daarnaast 
hebben ze een workshop gevolgd hoe je bloemen frames moet maken. Het was een leuke en leerzame 
ervaring! Dank aan Anja Olijhoek en oud Flora student Kayn Bubbert voor het verzorgen van deze middag. 
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Leerlingen arrangement Hout en Technologie op bezoek bij MBO 
We zijn met het keuzevak “Meubel Maken” en “Prototyping” naar Rotterdam geweest om aldaar het MBO 
Hout- en Meubileringscollege te bezoeken. (www.hmcollege.nl). Hier kun je verschillende opleidingen doen 
met betrekking tot interieur, meubel, techniek en design. Aangezien de vierdejaars leerlingen een keuze 
moeten maken voor een nieuwe opleiding na het Floracollege, hebben we de auto gepakt en zijn we met de 
docenten van het keuzevak, Dhr. van Gaalen, Dhr. Jordaan en Dhr. Boutkan naar Rotterdam afgereisd. Hier 
hebben we een rondleiding gekregen en zijn we op de diverse afdelingen van het HMC geweest. Onze 
leerlingen hebben hun ogen uitgekeken en veel interessante machines en werkstukken van MBO-leerlingen 
gezien. Dit loopt van een houten fiets tot aan een DJ- vleugeldraaitafel, geheel van hout gemaakt. Heel mooi 
om te zien waarmee deze MBO-leerlingen hun afstudeerproject vormgeven. Hopelijk heeft deze trip tot meer 
inzicht geleid, zodat ze een nog betere keuze kunnen maken komend schooljaar. 
 

 
  
Stage 
Stage klas 3 
Na een serieuze voorbereiding van de leerlingen, waarin een CV, het solliciteren, kwaliteiten ontdekken en de 
zoektocht naar mogelijkheden om te onderzoeken waar ik kan stagelopen, is het zover. De leerlingen 
beginnen in november met de 1e stageperiode. Daarin heeft ook vast en zeker teleurstelling gezeten voor 
leerlingen, de spanning of het bij het zoveelste gesprek nu wel gaat lukken. Maar ook planning en afspraken 
nakomen is voor velen een leerdoel geweest bij de start van deze stage. 
 
In de week na de herfstvakantie gaat er voor de leerlingen een spannende dag aanbreken als zij voor het 
eerst gaan stagelopen. Voor sommigen vroeg het bedje uit om op tijd te arriveren in de bouw, voor anderen 
een drukke omgeving van een kinderdagverblijf of onderbouw van een basisschool op de normale 
schooltijden. Je kunt het zo gek niet bedenken, onze leerlingen komen met zeer veel verschillende beroepen 
in aanraking. Inmiddels zijn de begeleiders voorgesteld aan de leerlingen en kijken wij uit naar een leuke en 
leerzame periode. 
  
Stage klas 4 
Voor onze vierdeklassers komt het einde van de 3e stageperiode in zicht. De leerlingen hebben mooie 
ervaringen opgedaan en er worden inmiddels eindgesprekken met praktijkopleider van het bedrijf en 
stagebegeleiders gevoerd met de leerlingen op de bedrijven. Sommige leerlingen moeten nog de volgende 
stage organiseren en kunnen hem mogelijk goed laten aansluiten op hun MBO keuze waar de vierdeklassers 
nu ook volop over aan het nadenken zijn. Gelukkig heeft voor veel leerlingen de stage daar een belangrijke 
rol in gespeeld en kunnen we als Floracollege trots zijn dat veel leerlingen ook op het juiste MBO kiezen. 
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Bewegen & Sport 
Sportklassen 
Om het eerste sportklas schooljaar met een spectaculaire activiteit te starten, hebben we met de sportklas 
1GS een bezoek gebracht aan een ijshockeywedstrijd. En niet zomaar eentje; een Bene League pot! Op 
vrijdagavond 21 oktober hebben de eerstejaars sportklassers hun ogen uitgekeken tijdens de wedstrijd 
tussen UltimAir Hijs Hokij tegen Unis Flyers Heerenveen. Het was een groot succes; de sport ijshockey is vrij 
hard en dat maakt dat leerlingen het een spektakel vinden! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voor alle sportklassen, 1GS, 2GS en 2KS zijn we bezig met een gezamenlijke activiteit die plaats zal gaan 
vinden in januari. Wat precies, maken we in december bekend. We zullen af moeten wachten of deze 
sportklas activiteit doorgang kan hebben, want de voorgaande jaren was het evenement helaas afgelast i.v.m. 
corona. Dus we moeten duimen! 
 
Vak LO2 
LO2 klas 3 is het nieuwe schooljaar gestart met zwemmen/waterpolo, bodyworks, handbal. 
LO2 klas 4 is het nieuwe schooljaar gestart met assisteren survivalklas 1, meerkamp atletiek indoor, softbal. 
  
Arrangement Leefstijl, Sport & Bewegen leerlingen klas 4 waren actief met het meten van de individuele 
lichamelijke eigenschappen, Rhonraden en Tumblingbaan. 
 
Arrangement Buitensport & Natuur  
Met het keuzevak buitensport zijn we de afgelopen lessen aan de slag gegaan in de praktijk. Na een leuke 
kennismakingsles bij 2SUR5 zijn we bij WATO gaan raften en kajakken in de branding op zee. Daar hebben we 
geleerd over de rol van de instructeur, over de ‘gevaren’ op zee en hoe je een groep veilig kunt begeleiden.  
Na de wateronderdelen zijn we begonnen aan het project ‘Oriënteren’. De leerlingen leren hoe ze door 
middel van verschillend oriëntatie-technieken, waaronder kaart en kompas, kunnen navigeren. Met deze 
vaardigheden gaan ze een oriëntatieloop ontwikkelen voor 1e of 2e leerjaar van het Floracollege. Deze 
oriëntatielopen worden ter afsluiting uitgevoerd en beoordeeld.  
Bij MBO Maasland zijn we gaan mountainbiken en boogschieten. De studenten van MBO Maasland, die leren 
voor de instructeursrol, verzorgen deze lessen. Een mooie samenwerking tussen beide scholen.  
Binnenkort gaan we met de leerlingen nog klimmen bij de Uithof, koken op vuur en aan de slag met Archery 
tag. Dit is een vorm van pijl en boog schieten.   
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ALGEMENE ZAKEN 
  
Oudercontactgroep 

In de oudercontactgroep gaat de schoolleiding in gesprek met ouders uit 
verschillende leerjaren. We vinden het belangrijk te horen hoe ouders 
verschillende schoolontwikkelingen en activiteiten ervaren. Op deze manier 
werken wij nauw samen met ouders. De oudercontactgroep komt 3 tot 4 keer per 
schooljaar bij elkaar in de avond van 19.30 – 20.45 uur op wisselende werkdagen. 
De oudercontactgroep zoekt nieuwe leden uit verschillende leerjaren. Wanneer u 
wilt deelnemen aan deze groep, dan kunt u zich opgeven bij het secretariaat door 
een bericht te sturen aan mdgraaf03@lentiz.nl.  

 
 
Presentaties ouderinformatieavonden 
De presentaties van iedere ouderinformatie-avond wordt binnen één week gepubliceerd op de website 
Floracollege. Onder de rubriek ‘voor ouders’ kunt u deze informatie vinden: 
https://www.lentiz.nl/floracollege/voor-ouders/ 

 
Schoolwijkagent 
U kent hem waarschijnlijk al, maar wij hebben een schoolwijkagent voor het Westland en Midden-Delfland: 
 
"Hallo, Ik ben Kor Kuiper, 
 
Velen van u kennen mij al als één van de wijkagenten van Naaldwijk. Ook dit 
schooljaar ga ik de functie van schoolwijkagent voor de gemeenten Westland 
en Midden-Delfland vervullen. Als schoolwijkagent ben ik contactpersoon voor 
de scholen van het voortgezet onderwijs. Wij hebben bewust voor het 
voortgezet onderwijs gekozen om contact te onderhouden met jongeren vanaf 
12 jaar. Deze leerlingen bevinden zich in een fase van hun leven waarin hun 
identiteit gevormd wordt. Ik wil deze jongeren op een positieve manier in 
aanraking laten komen met de politie. De jongeren kunnen met allerlei vragen 
en problemen bij mij terecht. Mocht ik zelf een probleem niet kunnen oplossen 
dan zal ik de jongere zo goed mogelijk begeleiden naar de juiste instantie. Het 
welzijn van de jongere staat voor mij altijd voorop. 
 
Naast de leerlingen ben ik er ook voor de directie, leraren, ouders en directe omwonenden van de school.  
Elke school vult zijn behoefte aan contact op een andere manier in. Er zijn scholen die het op prijs stellen dat 
ik wekelijks langs kom. Dit hoeft niet te zijn omdat er altijd problemen zijn maar gewoon om iedereen de 
kans te geven om mij te leren kennen. Dit resulteert dan ook vaak in leuke gesprekken met de leerlingen. De 
leerlingen krijgen zo een lage drempel om de politie aan te spreken en dat kan helpen voor als er echt iets 
aan de hand is. Ik geef op verzoek van een school ook voorlichting. Vaak doe ik dat in samenwerking met een 
collega die gespecialiseerd is op dat onderwerp. Hier krijgen we leuke reacties op van leerlingen, leraren en 
ouders. Hoewel voor basisscholen de lokale wijkagent het eerste aanspreekpunt is, mogen zij mij ook altijd 
benaderen voor vragen en zal ik hen ook zeker proberen te helpen." U kunt mij volgen via Instagram op 
account: @schoolwijkagent #schoolwijkagent #politiebureauwestland #politieenheiddenhaag 
#voorstelrondje 
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Inloopspreekuur schoolverpleegkundige 
Graag stel ik mij even aan u voor, mijn naam is Nathalie Noort, jeugdverpleegkundige bij de 
Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West.  
 
Al 6 jaar ben ik aan het Floracollege verbonden. Velen van jullie kennen de JGZ van de 
gezondheidsonderzoeken in groep 2 en 7, klas 1 en 3. In samenwerking met de school, ben ik vorig schooljaar 
begonnen met een “spreekuur” voor alle jongeren op school.  
Dit spreekuur is gestart omdat in de coronaperiode onder andere naar voren is gekomen dat jongeren het 
lastig vonden om het schoolritme weer op te pakken.  
De school meldt bijvoorbeeld leerlingen bij mij aan, die in beeld zijn vanwege frequent verzuim.  
Daarnaast kunnen alle jongeren ook zelf bij mij binnenlopen, met alle vragen die hen bezighouden.  
Denk bijvoorbeeld aan :  

 Leefstijl/puberteit  
 Zit je niet lekker in je vel, voel je je somber of eenzaam?  
 Seksualiteit, LHBTIQ+.  
 Sociaal media, gamen.  
 Genotmiddelen.  

  
Heeft u zelf vragen of zorgen over uw kind, dan kunt u mij altijd mailen. Ik neem dan contact met u op.  
Nathalie Noort. Tel: 06-46956308. Email: nnoort@jgzzhw.nl  
 
Iedere woensdag van 12.30-13.30 uur ben ik aanwezig op school locatie Burgermeester Elsenweg in kamer 
2.04. Ook leerlingen van klas 4 kunnen gebruik maken van dit inloopspreekuur, waar gewenst kan een 
afspraak op hun locatie Prof. Holwerdalaan(Dalton-gebouw) gemaakt worden. De poster van het 
inloopspreekuur kunt u vinden op de website van Lentiz Floracollege onder het keuzemenu Ouders. 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Nathalie Noort | Jeugdverpleegkundige 4-18 jaar 
06 46 95 63 08 | n.noort@jgzzhw.nl | www.jgzzhw.nl 
werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag en donderdag 
  
Toestemmingsverklaring beeldmateriaal leerling 
Jaarlijks wordt een brochure gemaakt voor de promotie van de school en daarvoor worden foto's van 
leerlingen en docenten gebruikt in situaties van lessen in het lokaal, pauzes en schoolactiviteiten.  Foto's 
worden ook gebruikt voor posters, website, digitale nieuwsbrieven, social media-sites, advertenties, tv-
reclames, billboards, persberichten en jaarverslagen. In SOM-today staat een toestemmingsverklaring 
beeldmateriaal leerling/student die door ouders ingevuld kan worden. Indien u dat nog niet hebt ingevuld, 
willen wij u vragen de verklaring in te vullen. Daarna is de verklaring door u altijd weer te wijzigen. 
Het formulier invullen of wijzigingen aanbrengen kunt u doen door in te loggen op SOM-today op uw 
computer of laptop en op ‘profiel’ te klikken. Daarna kunt u onder ‘Portretrecht’ uw keuzes of (eerder) 
gemaakte keuzes inzien en eventueel uw voorkeur aanpassen. Het i icoon bevat een tooltip waar de 
eventueel ingevoerde Toelichting portretrecht getoond wordt. 
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Aandachtfunctionarissen 
De school heeft 4 aandachtfunctionarissen en deze specialisten willen wij graag bij u onder de aandacht 
brengen. 
 
Vertrouwenspersonen 
Als de leerlingen behoefte hebben aan een vertrouwelijk gesprek over een persoonlijk probleem of ze 
hebben een melding of een klacht over ongewenst gedrag, pesten of geweld hier op onze school dan kunnen 
ze terecht bij: 
 

Martin Groen 
Docent kunstvakken 

mgroen@lentiz.nl   

Fadime Ozhan 
Docent M&M 

fozhan@lentiz.nl 

Gert-Jan Fok 
Docent Bloem 

gfok@lentiz.nl  

   
 
Gelijke kansen 
Iedereen moet op onze school mee kunnen doen. Je hoort steeds meer dat alles duurder wordt. Er kunnen 
situaties zijn dat leerlingen en/of ouders zich zorgen maken of dat er geen middelen zijn om hun 
zoon/dochter aan activiteiten mee te kunnen doen. Is dit bij u en/of uw zoon/dochter het geval, dan kun je 
terecht bij: 
 

Marjo van Berkel 
Docent M&N 
mvberkel02@lentiz.nl 

 
 
 
 
Leerlingen en/of ouders kunnen hun verhaal op 3 manieren kwijt: 
- praat met de coach van uw zoon/dochter 
- mail naar mvberkel02@lentiz.nl  
- maak direct een persoonlijke afspraak met mevrouw  

Van Berkel 

 
Samen zoeken we naar een oplossing! 
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VOLGENDE SCHOOLPERIODE 

  
Organisatiedag maandag 31 oktober 
Op maandag na de herfstvakantie, 31 oktober, is er voor het personeel een studiedag. Alle leerlingen zijn 
lesvrij. 
  
De Rainbow Friends & Family Support Group Westland 
De Rainbow Friends & Family Support Group Westland is er voor iedereen die de 
regenboogjeugd in het Westland een warm hart toedraagt. Het is een groep voor, 
van en met elkaar. Voor advies, ondersteuning of verwijzing of gewoon een goed 
gesprek. Herkenning, steun, contact en respect staan hier centraal. 
Iedere eerste woensdagavond van de maand organiseren zij voor geïnteresseerden 
een inloopspreekuur in Bibliotheek Naaldwijk. De eerstvolgende avond is op 
woensdag 2 november en het start om 19.30 uur. Op de website van bibliotheek 
Westland kunt u meer informatie vinden over de inloopspreekuren. 
Deze avond wordt niet georganiseerd door het Floracollege maar door Rainbow 
Friends & Family Support Group Westland in samenwerking met COC Haaglanden.  
Op 9 december is het paarse vrijdag. Dan zullen we in de klassen aandacht 
besteden aan dit thema. 

 

 
Schoolexamen 2, leerjaar 4  
In de week van 7 november 2022 start schoolexamen 2 voor leerjaar 4. De schoolexamens worden 
afgenomen op het Floracollege. Het rooster is te vinden op de site van het Floracollege of via deze 
link: rooster schoolonderzoek 2 
Het lokalenrooster zal uiterlijk woensdag 2 november op SOM staan. Van belang is dat leerlingen 15 minuten 
voor aanvang van het schoolonderzoek aanwezig zijn in het Atrium, zodat daadwerkelijk op aangegeven tijd 
gestart kan worden. Bij te laat komen, kan het zijn dat deelneming aan het schoolexamen is uitgesloten, wat 
betekent dat leerlingen hiervoor hun herkansing moeten inzetten. De week na de herfstvakantie is de laatste 
week waarin de leerlingen zich nog met hulp van de vakdocent kunnen voorbereiden op schoolexamen 2.  
De herkansing van schoolonderzoek 2 zal plaatsvinden op vrijdag 25 november en op maandag 12 december 
voor het vak Nederlands 

 
Musicals, concerten en kunst 

 

‘De Liefde voor Drie Sinaasappels’ 
In de week van 14 t/m 18 november spelen de leerlingen van 2CK en 2EK hun 
eigen musicalproductie ‘De Liefde voor Drie Sinaasappels’. Verschillende 
basisscholen komen een bezoek brengen aan deze musical. We kijken er naar 
uit! 
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‘Mad World’ 
Op 28, 29 en 30 juni 2023 wordt de grootste musical van het Floracollege in Westlandtheater De Naald 
gehouden. Een spannende musical over een té sociale wereld. Een familiemusical voor jong en oud. 
Pax leeft in een wereld waarin iedereen aardig is voor elkaar. Goed gedrag wordt beloond met een hogere 
status. En met een hogere status kom je verder in het leven. Iedereen in deze wereld is perfect en gedraagt 
zich dus voorbeeldig. Een perfecte maatschappij, toch? Toch heeft deze maatschappij een keerzijde. 
De kaartverkoop voor Mad World begint in januari 2023. Wanneer u hier graag bij aanwezig wilt zijn, kunt u 
vanaf januari 2023 een kaartje aanschaffen. Meer informatie over de musicalactiviteiten zijn de vinden op de 
website www.florakunst.nl  
 
Musicalworkshops voor klas 1  
Het Floracollege heeft een samenwerking met het Nederlands Musical Ensemble (NME) in Den Haag. Dat is 
een musicalopleiding voor kinderen van 6 tot 18 jaar, die doorloopt in de enige MBO-musicalopleiding van 
Nederland: de DAPA.  Een onderdeel van de samenwerking is, dat de eersteklassers aan het begin van het 
schooljaar een workshop krijgen van echte musicalartiesten. Daarom konden de leerlingen op 12 september 
kiezen voor een workshop zang, dans of drama. Die dag was meteen de aftrap voor de werving van leerlingen 
voor de musicalklas van onze school. Daarin komen leerlingen samen uit alle leerjaren van onze school. 
Samen werken ze voor en achter de schermen aan een grote musicalproductie, Mad World, die aan het einde 
van het schooljaar zes keer wordt opgevoerd in Westlandtheater De Naald. Om mee te kunnen doen zijn er 
audities en sollicitatierondes georganiseerd. Inmiddels is de groep vrijwel compleet. Na de herfstvakantie 
starten de eerste repetities. 
 
Kerstconcerten  
Dit jaar hopen we weer onze traditionele kerstconcerten te organiseren. We gaan op donderdag 22 
december 2022 langs bij een aantal verzorgingshuizen in de regio. Daar treden leerlingen van de musicalklas 
en de kunstklassen gezamenlijk op in een programma van een uur met moderne en traditionele kerstliedjes. 
De afgelopen jaren was dit helaas niet mogelijk vanwege de Coronamaatregelen, dus we duimen dat het dit 
jaar wel weer gaat lukken. 
Vorig jaar zat het onderwijs in de laatste week voor de kerstvakantie in lockdown. Daarom hadden we op 
voorhand al een heel mooie kerstvideoclip gemaakt. Als u dus alvast even in de kerststemming wilt komen, 
kijk dan even op kerstclip Flora 
 
Excursie Examenleerlingen Beeldende Kunst  
Op donderdag 17 november 2022 gaan de leerlingen uit de examengroepen Beeldende Kunst van klas 3 en 
klas 4 gezamenlijk op excursie naar het wereldberoemde Kröller Mullermuseum in Nationaal Park de Hoge 
Veluwe. Zowel het museum als de beeldentuin wordt bezocht. Ook gaan de leerlingen zelf werken aan een 
kunstopdracht. De dag is bedoeld als inspiratiereis ter voorbereiding op het praktijkexamen. 
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Kerstmarkt en Kerstgala 
Dit schooljaar organiseren we een kerstmarkt in de onderbouw en een kerstgala voor de bovenbouw.  

 
Kerstmarkt 
Dit jaar organiseren wij weer onze traditionele kerstmarkt met de leerlingen van de eerste klassen. De 
kerstmarkt organiseren wij voor het goede doel, een doel dichtbij: Team Westland en een doel ver weg: 
Waterputten in Afrika. 
Samen met hun coach krijgen de leerlingen een kraam of bedenken ze een activiteit voor de kunstmarkt. 
Natuurlijk is iedereen welkom, ouders, opa's en oma’s. Tijdens deze kerstmarkt staat er ook een Rad van 
Fortuin waar prachtige prijzen mee te winnen zijn. Voor dit rad hebben we prijzen nodig. Heeft u een eigen 
zaak, of kent u iemand met een eigen zaak, wilt u dan zo vriendelijk zijn een prijs beschikbaar te stellen voor 
het goede doel? We zullen dan zeker tijdens het uitreiken uw naam of de naam van het bedrijf noemen. 
De prijzen kunt u afgeven bij de receptie onder vermelding van Kerstmarkt 2022, 
t.n.v. Martin Groen 
 
Kerstgala 

 

We hebben de mooie traditie voor de kerstvakantie een kerstgala te 
organiseren voor de leerlingen uit leerjaar 3 en 4. Een aantal collega`s is druk 
bezig met de planning en organisatie van dit fantastische feest. Het kerstgala 
zal plaatsvinden op donderdag 22 december 2022 van 19:30 uur tot 23:30 
uur bij ”De Veiling” in Poeldijk. Voor de entree wordt een bijdrage van €5,- 
gevraagd. Het eerste drankje krijgen de leerlingen van de school. Eind 
november krijgt u via de mail, en de leerlingen via hun coach meer 
informatie.  

  
 
Belangrijke data t/m eerste week januari 2023 
 
24 t/m 30 oktober  Herfstvakantie 
31 oktober   Organisatiedag – alle leerlingen zijn lesvrij 
7 t/m 11 november   Schoolexamens 2 voor leerjaar 4 
7 t/m 11 november  Stageweek voor leerjaar 3 
22 november   Onderwijsmarkt voor de bovenbouw 
24 november   Open dag – leerlingen leerjaar 1,2 en 3 zijn lesvrij. 
25 november   Herkansing SE2 leerjaar 4 behalve Nederlands (op locatie Dalton) 
5 december   Lessen tot 12.15 uur i.v.m. Sintactiviteit 
12 december   Herkansing SE2 leerjaar 4 Nederlands 
22-23 december  Kerstactiviteiten leerjaar 1 tot en met 4 
24 december t/m 8 januari Kerstvakantie 
19 t/m 25 januari   Schoolexamens 3 leerjaar 4 
 

Raadpleeg de agenda op de website voor de meest recente informatie en 
andere activiteiten van het hele schooljaar.  
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