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Op stap! 
Op 12 april zijn wij met de hele school op stap 
geweest. 
Leerjaar 1 ging naar Nemo, aan de hand van 
allerlei tentoonstellingen en experimenten hebben 
zij ervaren hoe bijzonder alledaagse dingen 
kunnen zijn.  
Leerjaar 2 ging naar Street Art. Zij hebben de 
workshop ‘graffiti’ gevolgd. Vol overgave hebben zij 
de spuitbussen ter hand genomen met een prachtig 
eindresultaat. Na de workshop konden ze een 
bezoekje brengen aan het museum. 
Leerjaar 3 heeft een bezoekje gebracht aan This is 
Holland een spectaculaire ervaring in 5D. Hierna 
hebben zij een rondvaart door de Amsterdamse 
grachten gemaakt. 
Leerjaar 4 en 5 ging naar Artis, de oudste 
dierentuin van Nederland. 
 
 
Workshop Pier K 
Op 14 april stond voor de 2e jaars leerlingen nog 
een activiteit op de planning. Zij hadden een 
workshop-carrousel met drie verschillende 
onderdelen in het cultuurgebouw in Hoofddorp. 
Tijdens de eerste workshop maakten de leerlingen 
met een I-pad verschillende animatiefilmpjes. Bij 
deze stop-motion techniek maak je veel foto’s na 
elkaar, die je vervolgens afspeelt als een film. 
Hierdoor kunnen voorwerpen bewegen of lijkt het 
net alsof iemand een trap afzweeft. Het resultaat 
zag er erg grappig uit!  
De tweede workshop betrof theater. Hier hebben 
leerlingen d.m.v. oefeningen en spelletjes gewerkt 
aan: improvisatie, verhalen vertellen en het thema: 
“hoe presenteer ik mijzelf”. 
Bij de derde workshop werd een zeefdruk gemaakt. 
Eerst hebben leerlingen zelf een ontwerp gemaakt 
op papier en geprint. Deze werd vervolgens 
afgedrukt op een tas of een T-shirt.  
Al met al een hele afwisselende, actieve en 
gezellige ochtend! 
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23 apr t/m 8 mei 

Meivakantie 
 

Maandag 23 mei 
Coachingsgeprekken 

Aangepast rooster 
 

Dinsdag 24 mei 
Sportdag Poldersporten 

 
Donderdag 26 t/m zondag 

29 mei 
Hemelvaart  

Leerlingen vrij 
 

Maandag 30 mei 
Studiedag 

Leerlingen vrij 
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Schoolfeest 
De voorbereidingen logen er niet om, dit werd groots aangepast. 
2,5 Jaar geleden konden wij voor het laatst genieten van een schoolfeest. Het 
thema was dan ook “de gemiste feesten”. De leerlingen werden ontvangen bij 
de gele schoolbus met een verjaardagstaartje, er werd bittergarnituur 
geserveerd voor de feesten, hapjes voor de feestdagen en appelflappen voor 
Oud en Nieuw. Sinterklaas deelde paaseieren uit, niets was te gek, alles kon. 
Er werd volop gebruik gemaakt van de fotobooth en de gymzaal was 
omgetoverd tot mini-spookhuis. Maar het gezelligste bleef het op de dansvloer, 
waar door een DJ geweldige muziek werd gedraaid. 
Niet alleen de leerlingen, maar ook de docenten hebben volop genoten! 
 
 
Bliksemstage; bezoek aan Nelson 
Super leerzame ochtend voor een aantal 2e jaars leerlingen! Echt een 
geschikte stageplek / werkplek voor onze leerlingen. De ochtend begon met 
een rondleiding in dit familiebedrijf. Het magazijn in Hoofddorp heeft niet 
alleen de zorg om alle Nelson schoenenwinkels te voorzien van schoenen, 
maar ook de online winkel. 
Na de uitleg mochten de leerlingen helpen. Een aantal leerlingen heeft 
geholpen met het uitpakken van nieuw geleverde schoenen, anderen met het 
inboeken en opruimen van retour gekomen schoenen. 
 
 
Leren presenteren 
In de bovenbouw is stagelopen een erg belangrijk onderdeel. Tijdens de stage 
ontdekken de leerlingen welk vak wel of niet bij hun past. Deze periode geven 
de leerlingen in de bovenbouw een presentatie aan elkaar over hun stage. 
Hiermee leren de leerlingen een presentatie te maken en te geven. Ook 
krijgen de leerlingen een goed beeld van de stage van hun klasgenoot.  Zo 
heeft Angela van Leeuwen een mooie presentatie gegeven over haar stage bij 
Trimsalon Pino’s. Door haar duidelijke verhaal, mooie PowerPoint-presentatie 
en het meenemen van verschillende scharen en kammen weten wij wat het 
vak trimster inhoudt. 
 
 
Moco & This is Holland 
De leerlingen uit de bovenbouw zijn met de trein naar Amsterdam geweest. 
Daar hebben ze een bezoek gebracht aan het Moco museum en This is 
Holland. Bij het Moco museum hebben ze naar moderne en hedendaagse 
kunst gekeken. Bij This is Holland hebben ze een spectaculaire 5D vlucht over 
het prachtige Nederland gemaakt.  
De dag was super leuk en heel gezellig! 
 


