Beste ouders
Voor u ligt het eerste nieuwsbulletin van
Thorbecke Nieuwerkerk. In dit bulletin leest u over
bijzondere nieuwtjes, belangrijke data en interessante
ontwikkelingen. Mist u iets in de nieuwsbrief? Mail naar:
ispaander@tvo-rotterdam.nl.

-------------------------------------------------------------------

Afsluiting VWO project Weird
science
De leerlingen uit VWO klas 1 volgen vier uur per week
extra projectlessen. In periode 2 kregen ze les over
raketten en de ruimte. Zo leerden ze onder andere
raketten afschieten. Aan het eind van de periode
presenteerden ze hun onderzoeken aan de ouders. Het
was een geslaagde avond!

Nieuw personeel
Sinds begin dit jaar bestaat de directie van onze school
uit:
Interim-directeur
Afdelingsleider onderbouw
Afdelingsleider bovenbouw

Bart Kestens
Jan Teekens
Omar Verhoeven

-----------------------------------------------------------

3D-printer in het medialokaal!

-------------------------------------------------------------------

Vlak voor de Kerstvakantie werd er een 3d-printer
aangeschaft voor het medialokaal. Mediaklas 2 is al
aan het ontwerpen en printen geslagen. Dion (klas 2b)
is enthousiast over de nieuwe printer: ‘ Het is leuk om
iets nieuws te leren, iets dat je niet iedere dag kunt
doen. Het gaafst vind ik het maken van je eigen
ontwerp.’
----------------------------------------------------------------

Lenteschool

Schooldisco verschoven

Bart Kestens is tijdelijk directeur en blijft tot 1 augustus.
Op dit moment loopt de sollicitatieprocedure voor een
nieuwe, vaste directeur.
Thomas Koster versterkt ons team sinds de
voorjaarsvakantie als docent Engels.

Wij hebben subsidie aangevraagd voor de lenteschool.
Dit vindt plaats in de tweede week van de meivakantie
(7 tot en met 11 mei) en is bedoeld voor leerlingen
vanaf klas 2, uitgezonderd de examenklassen.
Voorwaarde is dat de leerling niet op overgaan staat
naar het volgende leerjaar én gaat werken aan één
vak, waardoor de kans om alsnog over te gaan
aanzienlijk wordt vergroot. De kosten (ongeveer €
350,- per leerling) worden vanuit de aangevraagde
subsidie betaald. Concrete informatie over de
aanmelding volgt later.
------------------------------------------------------------------------

De schooldisco is verplaatst van donderdag 28 maart
naar donderdag 26 april. Op die dag vindt ook het
galgenmaal van klas 4 plaats: dat wordt dus een
gezellige boel.
----------------------------------------------------------------

Theaterprofiel speelt in Isala theater
Op 4 juni sluiten de leerlingen van het theaterprofiel het
schooljaar af met een voorstelling in het Isala theater.
Het thema van de voorstelling wordt ‘chocoladefabriekje’
– het beloofd een theatrale avond te worden…. Zet het
vast in je agenda!

Topbasketballers van Nieuwerkerk!
Thorbecke Nieuwerkerk veroverde de eerste en derde
plek bij het Thorbecke basketbal toernooi! Van harte
gefeliciteerd allemaal!

Agenda
27 maart

10-minutengesprekken

28 maart

laatste dag S.E.3

30 maart t/m2 april

Pasen (geen lessen)

5 april

Klas 4 Maatschappijleerdag

9 april

Inleveren herkansingsbriefje
klas 4

11 april

Studeerdag klas 4

12 april

Herkansingen klas 4

13 april

Examentraining klas 4

Facebookpagina: @ThorbeckeNieuwerkerk.
-------------------------------------------------------------------------

16 t/m 20 april

Buitenlandreis klas 4
Stage klas 3 mavo

Fijn Paasweekend.

17 t/m 20 april

Vanaf deze plek wensen wij u een heerlijk lang
Paasweekend. De leerlingen zijn vrij op goede
vrijdag en Tweede Paasdag.

Gezondheidsweek klas 1
Project 3a/3b

23 t/m 26 april

Examentraining klas 4

26 april

‘Galgenmaal’ klas 4 +
Schoolfeest

--------------------------------------------------------------------------

Volg ons
…dagelijks reilen en zeilen op onze

27 april t/m 14 mei Meivakantie /Lenteschool
---------------------------------------------------------------

CONTACT
telefoon: 0180-312988
ziek melden: 010- 2890440
website: www.tvo-rotterdam.nl
@ThorbeckeNieuwerkerk

