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STUDIEDAG PERSONEEL

PRESENTATIES PWS 4 MAVO

Op dinsdag 19 februari jl. was er
een studiedag voor het
personeel. De ochtend stond in
het teken van verschillende
workshops en ‘s middags werd
er gesproken over
gepersonaliseerd onderwijs.

Op 19 februari waren de
leerlingen uit 4 mavo ‘s ochtends
op school om het profielwerkstuk,
waar ze de afgelopen maanden
hard aan hebben gewerkt, te
presenteren aan hun klasgenoten.
Een goede oefening voor de
presentatieavond op 12 maart!

3 MAVO AMSTERDAM

POLITIEK DEBAT

De leerlingen uit 3 mavo hebben de week
voor de voorjaarsvakantie o.a. het
Tropenmuseum en het Anne Frankhuis
bezocht. Natuurlijk was er ook even tijd
om de stad te ontdekken.

Dit jaar zijn er geen politici op school gekomen,
maar zijn leerlingen uit 4 havo & 5 vwo(t) met
elkaar in debat gegaan over drie stellingen m.b.t.
privacy. Iedere zitting duurde drie kwartier waarin
de leerlingen met respect naar elkaars mening
hebben geluisterd en met elkaar in discussie zijn
gegaan. De organisatie van dit debat was, onder
leiding van oud-leerling Eva-Linde Middag, in
handen van de jongerenraad Leerdam.

EO-JONGERENDAG

WINTERSPORT 2019 IN BEELD

Zou u zoon of dochter het leuk
vinden om op 25 mei met ons naar
Ahoy te gaan om deze geweldige
dag mee te maken? Meneer
Mostert & meneer Otten regelen dit
uitstapje, dus laat uw kind even
contact met hen opnemen.

EARTH HOUR – GROEN VRAAGT ACTIE – 30 MAART
Anne Swaanen (5vt) leidt de mediacampagne voor
Earth Hour Leerdam – een tocht naar een groene toekomst.
Anne kan wel wat hulp gebruiken bij het organiseren!

KLANKBORDGROEP OUDERS – 19 MAART – 19.30 UUR – U KUNT ZICH NOG AANMELDEN!

De volgende nieuwsbrief verschijnt op woensdag 20 maart.

