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EKSTER NIEUWS HET HEERENLANDEN
Als school proberen wij u zo goed mogelijk te informeren via onze site en socials. Waarom dan ook nog een
nieuwsbrief van Het Heerenlanden? Er gebeurt zoveel in en om onze school dat het ons leuk lijkt om u hiervan
regelmatig op de hoogte te houden. Natuurlijk zal onze website dé informatiebron blijven m.b.t. de meest belangrijke
schoolzaken.
HEERENLANDERS KAMPIOEN

PPD 4 HAVO & 5 VWO(T)

Op 1 februari jl. werd in Asperen het
bedrijvenvolleybaltoernooi gewonnen
door ons eigen dreamteam van Het
Heerenlanden. Voor het eerst in dit
millennium is het gelukt om de titel
mee naar de Eksterlaan te nemen!

Ter voorbereiding op het profielwerkstuk (het PWS),
dat onderdeel is van het eindexamen, zijn leerlingen
van 4 havo en 5 vwo(t) de afgelopen weken, tijdens de
profielprojectdagen, in groepjes bezig geweest met hun
gekozen onderwerpen. Zij hebben zich gebogen over
hoofd- en deelvragen, het beoordelen van bronnen en
zijn goed bezig geweest om de verzamelde informatie
te verwerken tot een werkstuk. Ze hebben met deze
generale repetitie voldoende vaardigheden opgedaan
om volgend jaar een succes van hun profielwerkstuk te
kunnen gaan maken.
ROZENACTIE VALENTIJN
Op 14 februari werden de rozen uitgedeeld. Altijd een
leuk en toch ook best wel spannend moment: krijg ik
een roos en van wie? Met de ruim 800 rozen die zijn
verkocht, kunnen de leerlingen een mooi bedrag
doneren aan CliniClowns!

KLIMAATDEMONSTRATIE 7 FEBRUARI

STRALINGSPRACTICUM

“Wij doen wat telt!”, aldus Marilou
Verbeek (4v), Jara Coenen (5vt), Zita
Bennis (5vt) en Jerom Haring (4vt).
Het viertal heeft Het Heerenlanden
vertegenwoordigd tijdens de
klimaatdemonstratie in Den Haag.

5 havo heeft, onder leiding van de
heer Beks van de Universiteit van
Utrecht, een stralingspracticum
gevolgd. Zij hebben tijdens het
practicum geleerd hoe radioactieve
bronnen te beschermen.

KLANKBORDGROEP OUDERS – 19 MAART

PERSONEEL

We willen het deze avond, die start om 19.30 uur, onder andere
gaan hebben over: de opbrengsten van de studiedag van 19
februari, een nieuwe vorm van 10-minutengesprekken en
gepersonaliseerd onderwijs. We nodigen u graag uit
om ook deel te nemen aan deze avond.
U kunt zich via onze site aanmelden.

•

Isar Veldhuizen, een oude bekende,
gaat op maandag en dinsdag een
aantal lessen biologie verzorgen.
• Mevrouw van Mechelen
(Nederlands) is op
donderdag 24 januari jl.
bevallen van een gezonde
zoon: Rein.

De volgende nieuwsbrief verschijnt op woensdag 6 maart.

