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Beste ouders en leerlingen van vwo 2 en vwo 3,
De opstart van het schooljaar 2018-2019 voelt nog maar als een
paar weken geleden. Inmiddels is het echter alweer december en
kunnen wij terugkijken op een paar mooie maanden waarin er veel
is geleerd, klassen (opnieuw) zijn gevormd en vriendschappen zijn
gevormd.

Tweede en derde
klassen verkennen
hun talenten en
interesses tijdens
Bonhoeffertijd

In deze nieuwsbrief vinden jullie een korte terugblik terug van de
activiteiten die afgelopen periode hebben plaatsgevonden en een
vooruitblik op dat wat nog komen gaat.
In periode 2 is voor alle leerlingen uit vwo 2 en vwo 3 Bonhoeffertijd gestart. Als het goed is heeft u als ouder deze prachtige folder
ook ontvangen. Wij zijn trots op het brede aanbod dat wij hebben
kunnen aanbieden, waarin wij hopen dat leerlingen hun talenten
kunnen laten zien en verder kunnen ontplooien.
De start van 2019 zal voor vwo 3 in het teken staan van de naderende profielkeuze. Ook hebben de leerlingen uit de derde klas de mogelijkheid deel te nemen aan een van de uitwisselingen van en naar
Caparica (Portugal), Nice (Frankrijk), Krakau (Polen) of Krefeld
(Duitsland). De inschrijving voor deze uitwisselingen is inmiddels
gesloten. Klas twee heeft hun reis, naar Texel, inmiddels achter de
rug. Verderop in deze nieuwsbrief is hier meer over te lezen.

Mede namens de leden en mentoren van het vwo onderbouwteam
wens ik jullie fijne feestdagen en een gelukkig, leerzaam en vooral
gezond 2019 toe!
Hartelijke groeten,
Tanja Hofstede
Afdelingsleider vwo onderbouw
www.bonhoeffer.nl

“

Iedereen
heel fijne
kerstdagen
gewenst

“

Helaas zal Christine van Asselt, mentor van v2b en teamlid van het
vwo onderbouw team, ons per 1 februari verlaten. Zij heeft een
baan aangenomen dichterbij haar woonplaats in het oosten van het
land. Wij zullen haar gaan missen en wensen haar veel succes en
vooral plezier op haar nieuwe school toe!

Kerstactie
Doe iets voor een ander

Bonhoeffertijd :
Dope breakdance
“Wij zijn Denise de Leeuw (13) en
Roos Plekkenpol (13) uit V2B. Wij
hebben voor Bonhoeffertijd de module
breakdance gekozen. De eerste 2 uur
op donderdag mogen wij naar
Club Mariz in Castricum om
te gaan dansen. Als we er zijn
gaan we eerst omkleden en
dan beginnen we de les met
taprock. Dat is het eerste dat
je leert. Taprocks zijn de beginstappen die je doet door
met je benen te stappen en
schoppen. Vervolgens gaan
we go-downs oefenen. Go-downs zijn
moves om naar beneden te gaan.
Daarna moet je op de grond moves
doen. Als laatst leer je freezes, dat is
dat je in een bepaalde houding stilstaat. Die vinden wij het moeilijkst,
maar ook het leukst. We vinden het
wel jammer dat het
de eerste 2 uur is,
omdat je dan nog
moe bent en nog
niet zoveel energie
hebt, want het is
heel vermoeiend.
We gaan er wel
elke week weer
met plezier naartoe! “

Binnenkort is het weer Kerstmis, en veel van onze leerlingen
kijken uit naar dit feest. Niet alleen omdat ze dan vakantie hebben, maar ook omdat het kerstfeest vaak veel gezelligheid met
zich meebrengt, en er in de meeste gezinnen ook extra aandacht aan de maaltijden wordt besteed. Helaas is een feestelijke kerstmaaltijd niet voor alle jongeren in Nederland weggelegd. Steeds meer gezinnen zijn afhankelijk van de voedselbanken in Nederland. Ook in onze regio kunnen veel gezinnen wel
iets extra’s gebruiken om aan de kerstmaaltijd een feestelijk
tintje te geven. De leerlingen van de onderbouw van het vwo
kunnen hier hun steentje aan bijdragen, en ervoor zorgen dat
het kerstfeest voor nog meer mensen een feest wordt om naar
uit te kijken! In de week van maandag 17 t/m 21 december
gaan we met z’n allen proberen om zoveel mogelijk producten
in te zamelen voor Voedselbank IJmond-Noord.
Welke producten met name geschikt zijn, heeft
u kunnen lezen in de brief die u begin december
per mail van de school ontvangen heeft. U kunt
ook een kijkje nemen op de website van Voedselbank IJmond-Noord
(www.voedselbankijmond.nl/voedsel/ ). We hopen dat iedere leerling tenminste één product
meeneemt, zodat we per klas minimaal één volle krat aan de voedselbank kunnen overhandigen. Natuurlijk mogen de leerlingen ook meerdere producten
meenemen.
Laten we er met z’n allen voor
zorgen dat in de IJmond
iedereen iets extra’s krijgt met
Kerst. Want wat is er mooier dan
van het kerstfeest te genieten met
de wetenschap dat je voor iemand
anders Kerstmis ook nèt iets mooier hebt gemaakt?

Taprocks,
go-downs
&
freezes

Wat kan er in een voedselpakket?
rijst, thee, pasta’s
frisdranken
koekjes, chips
groenten/fruit in blik

jams en zoetwaren
soepen/conserven
koffie en thee
fritessaus, ketchup e.d.

De voedselbank neemt geen kleding, knuffels of huisraad aan.
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Terugblik V2

Belangrijke data

Startdag, Texel, Sinterklaas
De vwo

2 klassen zijn dit jaar begonnen met de startdag! Na een
gezamenlijke start op school om kennis te maken met hun mentor hebben de klassen deelgenomen aan een wedstrijd (zoveel
mogelijk opdrachten in en rondom Castricum uitvoeren met de
klas). De klassen en de mentoren ontmoetten elkaar ’s middags
op het strand waar de laatste opdrachten werden uitgevoerd:

17/01/2019: Studiedag
(vrij voor leerlingen)
28/01/2019: Start periode 3
04/02/2019: Semi-definitieve
profielkeuze
08/02/2018: 40-minutenrooster
09/02/2019: Open Huis
11/02/2019: Rapport
14/02/2019: Valentijnsfeest
18/02/2019: Voorjaarsvakantie
25/02/2019: Studiedag personeel
(vrij voor leerlingen)

een duik nemen in de zee en het maken van een menselijke
27/02/2019: Kwartiergesprekken
pyramide. De winnaar werd bekend gemaakt door mevrouw
Hofstede: V2c! De hoofdprijs, een heerlijke taart, werd door hen
voor leerlingen en
opgepeuzeld en ook waren er waterijsjes voor iedereen!
ouders van V3
Tijdens de Europa week gingen alle vier vwo 2 klassen naar
Texel. We hebben mooi weer gehad en vooral het surfen de eerste dag was een grote succes! Het dierenspel ’s nachts was ook
heel leuk (waar was de koekoek nou gebleven??) en vervolgens
hebben we heeeeeeeeerlijk geslapen (vooral de docenten
).
Verder hebben we teamactiviteiten gedaan op het strand en
Ecomare bezocht. De Bonte avond was een mooi moment om
deze trip af te ronden.
Verder hebben sommige klassen Sinterklaas gevierd tijdens het
mentormoment. Bij voorbeeld in V2c hebben de leerlingen een
dobbelspel gespeeld waar “zoldercadeautjes” en leuke cadeautjes werden meegenomen naar huis. Mevrouw van Zande had
gezorgd voor lekkere Nic-Nacs (kleine koekjes die in België worden uitgedeeld rondom Sinterklaas) en thee.
Tot slot zullen alle klassen op het Bonhoeffercollege een Kerstontbijt genieten op de laatste vrijdagochtend voor de kerstvakantie! Na het ontbijt zijn de leerlingen uitgenodigd om vrijwillig
naar het theaterstuk te kijken om vervolgens dan toch echt vakantie te gaan vieren. Fijne feestdagen iedereen!
www.bonhoeffer.nl

