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Olympic Moves
Ook dit jaar doet het Newmancollege weer mee aan de Olympic Moves, het
scholentoernooi voor scholieren in heel Nederland.
De voorronden bepalen wie er naar de finaledag gaan in Papendal.
Vanaf vrijdag 24 maart zijn leerlingen uit de schoolhockeyteams van het Newmancollege
begonnen met de trainingen om op maandag 9 april a.s. zo goed mogelijk uit de verf te
komen tijdens de voorronde in Dordrecht
Wanneer zij er in slagen om regionaal kampioen te worden, gaan zij naar de spectaculaire
finale in Papendal. De deelnemers hebben deze dag les vrij, de afdelingsleiders zijn hiervan
op de hoogte.
Eventuele toetsen en andere zaken die je deze dag mist, moet je in overleg met de docent
inhalen!

vwo 5 praktische opdracht biologie
Op dinsdag 8 mei zullen de leerlingen uit vwo 5 de hele dag afwezig zijn in verband met veldwerk voor hun praktische opdracht
biologie.

exameninformatie
start centraal schriftelijk examen
Op 14 mei starten de centraal schriftelijke examens voor onze examenkandidaten. Het wordt voor alle betrokkenen een spannende
periode. Natuurlijk voor onze leerlingen maar we weten dat deze periode ook de nodige spanning meebrengt voor ouders en uiteraard
ook voor ons, als medewerkers van het Newmancollege. De leerlingen hebben hier 4, 5 of 6 jaar naartoe gewerkt, mogelijk nog iets
langer en dan is het moment aangebroken. We hopen dat de resultaten van de voorgaande jaren weer geëvenaard worden. We hebben
alle vertrouwen in onze leerlingen en wensen hen veel succes in de komende, afsluitende periode.

verkennen examenzaal mavo leerlingen
Op 8 mei verkennen de mavo 4 leerlingen de examenzaal. Tevens maken zij een examen voor Nederlands
Tijdsplanning:
09.40 uur uitleg praktische gang van zaken examens
10.00 uur

start examen Nederlands

12.00 uur

einde examen

middag 		

eventueel nabespreken met een docent.

doet uw zoon of dochter dit jaar eindexamen?
Alle info over het centraal examen is op één plek terug te vinden.
Via de website mijneindexamen.nl kan de leerling een gepersonaliseerd examenrooster maken, de slaag-zakregeling bekijken, links naar
examenstof en oefenexamens aanklikken en meer.
Voor meer informatie ga naar > mijneindexamen.nl
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Wanneer ben ik geslaagd?
Aan welke eisen moet je voldoen om je diploma te behalen?
Via deze links kunt u zien wanneer een leerling geslaagd is:
Klik voor mavo hier
Klik voor havo hier
Klik voor vwo hier

galafeest examenkandidaten
Op dinsdag 29 mei 2018 zal ons jaarlijkse eindexamengala plaatsvinden. Via de mentor hebben de examenleerlingen inmiddels een brief
ontvangen met informatie. Het is de bedoeling dat de leerlingen tussen 18.30 en 20.30 uur op een zo’n origineel mogelijk manier naar het gala
komen. Het zou natuurlijk erg leuk zijn als er dan veel collega’s en ouder(s)/verzorger(s) langs de hekken staan om de leerlingen toe te juichen.
Dus kom allen!
Om 23.00 uur zal het feest afgelopen zijn. Graag zien we jullie en u allemaal op 29 mei om het gala van 2018 tot een onvergetelijke avond te
maken!

Vanuit de decanen
definitieve profielkeuze
Inmiddels hebben de leerlingen van mavo 3, havo 3 en vwo 3 twee exemplaren van hun profielkeuze per post thuis ontvangen. Wij vragen
u om uiterlijk 8 mei één ondertekend exemplaar bij de mentor in te leveren. De leerlingen van mavo 2 ontvangen twee exemplaren van hun
vakkenkeuze na de meivakantie.

afname rekentoets
In de periode van 30 mei tot en met 11 juni wordt de rekentoets voor de derde keer afgenomen. Tot nadere berichtgeving tellen de uitslagen
van de rekentoets niet meer mee in de slaag-zakregeling van het examen maar we blijven het belang van een goede rekenvaardigheid
onderstrepen. Voor de doorstroming naar het vervolgonderwijs kan het wel degelijk gaan meewegen in de toelatingsprocedure.
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technasiumleerlingen naar Technopolis
Op maandag 14 mei a.s. gaan de leerlingen van de technasium brugklassen
naar Technopolis. Dit is het Vlaamse doe-centrum voor wetenschap en
technologie in Mechelen (België).
De leerlingen zullen daar o.a. een wetenschapsshow bijwonen en
deelnemen aan activiteiten doen in het kader van het vak O&O.
Ouders worden t.z.t. via een brief en/of mail verder geïnformeerd. De lessen komen op die dag voor deze leerlingen te vervallen.
Meer over Technopolis is te vinden op www.technopolis.be.techniek en technologie. Het is mede daarom een mooie inspiratiebron voor
het
Dit bezoek wordt, zoals elk jaar, aangeboden door Shell Moerdijk. Het Newmancollege is via het ‘Jongeren en Technologie Netwerk’ (Jet
Net) met Shell Moerdijk verbonden.

NAC Street League
Het afgelopen jaar hebben leerlingen uit diverse brugklassen mee gedaan aan het NAC STREET LEAGUE voetbal. In oktober zijn ze gestart
op het terrein van NAC met clinics en de eerste wedstrijdjes. Meteen die eerste dag hebben de dames hun visitekaartje afgegeven en
gewonnen. De prijs hield in: met alle meiden naar een wedstrijd van NAC. Daarna is er op diverse plaatsen in Breda de gehele winter
door, in weer en wind, gestreden om de felbegeerde beker! De volgende scholen voetbalden mee in deze competitie: de Rotonde,
Tersenderlandt, Graaf Engelbrecht en het Newmancollege. Op donderdag 12 april was de finale dag die wederom super goed verzorgd was
door NAC. Het werd nog zeker spannend want alle wedstrijden van die middag telden ook nog mee voor het eindklassement. De dames
zijn ook die middag ongeslagen uit de strijd gekomen en zijn door alle wedstrijden te winnen dit hele seizoen een waardig kampioen te
noemen! Bij de heren lagen de punten heel dicht bij elkaar, alles was nog mogelijk die middag….de mannen hebben het heel goed gedaan
en zijn uiteindelijk tweede geworden. Ook iets waar wij heel erg trots op zijn!
Als eerste willen we NAC bedanken voor de organisatie van dit fantastisch leuke project, complimenten! Daarna bedanken wij alle
leerlingen die meegedaan hebben aan het NAC street league voetbal: Sil, Bram, Amin, Mohamed, Faisel, Yvo, Merijn, Ismael, Floris, Sunny,
Lars, Olivier, Elamien, Casper, Tjeerd, Sharlen, Abdelkarim, Syb, Ebubekir, Kalid, Nathan, Xanchano, Menno, Yunus, Yessin, Wais, Tamir,
Mohamed, Rombout, Semir Mohammed, Sophie, Baraa-a, Eva, Beata, Luna, Marrit, Lana, Nina, Judith en Senna.
Gefeliciteerd met dit succes!
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Jeugd en Politiek
Goed nieuws nog net voor de vakantie. Het Newmancollege heeft opnieuw het gemeenteproject Jeugd en Politiek gewonnen. We hadden
het beste idee van de zeven Bredase scholen en waren ook het beste debatteam. Dus dubbel prijs. Van harte gefeliciteerd!

fijne vakantie allemaal!
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