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agenda
juni
28		

oudernieuwsbrief 9

		

havo 4 en vwo 5: ophalen rapporten en inschrijven herkansingen tot 13.00 uur

29		

uitslag examen tweede tijdvak

		sportdag onderbouw
juli
2		

havo 4 en vwo 5: herkansingen vanaf 12.30 uur

3		 diploma-uitreiking
		

13.30 uur: mavo; 16.00 uur: vwo; 19.30 uur: havo

4		

inleveren boeken en ophalen rapporten

7 – 17 aug

zomervakantie

Mededelingen
Als bijlage bij deze oudernieuwsbrief vindt u het document ‘Schoolkosten en verzekeringen’.

diploma-uitreiking 3 juli 2018

mavo 4: 13.30 uur
vwo 6:

16.00 uur

havo 5:

19.30 uur

herkansingen havo 4 en vwo 5
De bevorderde leerlingen uit havo 4 en vwo 5 worden in de gelegenheid gesteld om op 2 juli een herkansing te maken voor een
programma-onderdeel uit het PTA (=programma van toetsing en afsluiting).
De resultaten van de programma-onderdelen tellen mee in het kader van de slaag-/zakregeling voor het examen.
We wensen de leerlingen heel veel succes.
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boeken inleveren en rapporten ophalen woensdag 4 juli 2018
				
boeken inleveren
				
Examenklassen		

08.30 - 10.00 uur			

Havo 4, vwo 4 en vwo 5

10.00 - 11.00 uur			

				
Klas 3			

11.00 -12.00 uur			

Klas 2			

12.30 - 13.30 uur			

Brugklassen		

13.30 - 15.00 uur			

				
rapporten ophalen 			
				
Klas

Tijd		Mentor		Lokaal

V4a

11.00 uur		ros		C03

V4b

11.00 uur		lae		C02

				
M3a

12.00 uur		jam		B13

M3b

12.00 uur		hod/hug		B11

M3c

12.00 uur		kri/weh		B20

M3d

12.00 uur		groe		B22

H3a

12.00 uur		vis		B24

HT3c

12.00 uur		wng		C03

T3d

12.00 uur s

A3a

12.00 uur		ier		B12

GT3a

12.00 uur		keg		C01

T3b

12.00 uur		tan		A24

la		

C15

				
M2a

13.30 uur		foe		C16

M2b

13.30 uur		vle		E02

M2c

13.30 uur		wnm		E01

H2a

13.30 uur		raa		C06

H2b

13.30 uur		hor		B23

T2c

13.30 uur		gur		C11

T2d

13.30 uur		rem		C12

GA2a

13.30 uur		ray		C17

T2a

13.30 uur		roc		C04

T2b

13.30 uur		bee		C18

				
Bt1a

15.00 uur		vnm		B13

B1b

15.00 uur		bak		B11

B1c

13.00 uur		

B1d

15.00 uur		brn		B22

B1e

15.00 uur		spr		B24

B1f

15.00 uur		tok		C03

T1b

15.00 uur		adw		C15

T1c

15.00 uur		ray		B12

T1d

15.00 uur		dit		B02

T1e

15.00 uur		gee		C13

pua		

B20

LET OP! Donderdag!
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vanuit de decanen
ouderconferentie op het Koning Willem I College
Elk jaar organiseert het Koning Willem I College in Den Bosch speciaal voor ouders een conferentie met boeiende presentaties,
interactieve workshops en nuttige tips over opvoeden en leren.
Dit jaar vindt de conferentie plaats op 30 september en is het thema Opvoeden is topsport. Deelname is gratis.
Meer informatie over de keynotespreker, de workshoprondes en aanmelden vindt u hier

speeddate Loopbaanoriëntatie- en begeleiding M3c
In de laatste studieles van dit schooljaar hebben de mentoren van M3c (mevrouw Wegh en mevrouw Kruithof ) een speeddate
georganiseerd. Op een warme vrijdagmiddag, tevens de laatste lesdag van het schooljaar, waren alle leerlingen enthousiast
met elkaar in gesprek. De mentoren zorgden voor een hapje en een drankje om deze middag zo aangenaam mogelijk te
maken. In duo’s stelden leerlingen elkaar vragen over het afgelopen schooljaar. Na iedere ronde werd er gewisseld. Denk
aan vragen zoals; welke succeservaring heb je gehad in mavo 3, welk compliment krijg je weleens, wat bewonderen anderen
in jou, wat is jou grootste talent, waarin wil je beter worden. Vanuit hier werd er de link gelegd naar de keuze voor een
vervolgopleiding.
Hieronder een impressie van deze studieles.

veldwerkdag tweede klassers met ak en bi
Op een heerlijk warme dag gingen alle tweedeklassers het veld in voor de veldwerkdag van de vakken aardrijkskunde en
biologie. De leerlingen konden zo de leerstof in de praktijk brengen. Ondanks dat ze vonden dat ze zó ver moesten lopen
(4 km in totaal), zijn ze lekker bezig geweest. Heel mooi dat ze dit jaar ook de Mark mochten doorwaden dankzij vrijwilliger
Joop van Riet van Vereniging Markdal. Die legde ook uit dat kinderen uit die buurt dat vroeger elke dag moesten doen, om op
school te komen! Sommigen lieten het niet bij waden met het zomerse weer. Het was een mooie, leerzame dag, dankzij onze
leerlingen, de vrijwilliger en de collega’s!

introductie 2018-2019
Op donderdag 16 augustus ontvangen alle leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) een mail met daarin informatie over de start
van 2018-2019. Het introductieprogramma begint op maandag 20 augustus en dan verwachten wij alle leerlingen weer op
school.
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flexibele leerroutes schooljaar 2018-2019
Op onze school gaan we ervan uit dat goed onderwijs recht doet aan verschillen tussen leerlingen zodat leerlingen op hun
niveau zinvol worden uitgedaagd en een zo goed mogelijk leerresultaat bereiken. We bieden al vanaf het schooljaar 2017-2018
de mogelijkheid voor leerlingen die voldoen aan de daarvoor gestelde eisen om een meer flexibele leerroute voor een vak te
volgen. Dit biedt leerlingen de kans om:
•

te versnellen

Leerlingen mogen één of twee vakken voorafgaand aan het eindexamenjaar afronden.
•

te verbreden

Het is mogelijk om extra vakken te volgen en hierin examen te doen. Hiermee kan de leerling zijn talenten tonen en extra
vakken kiezen met oog op het studiesucces in de vervolgopleiding.
•

te verdiepen

Mavoleerlingen en havisten mogen één of twee vakken afronden op een hoger niveau. Dit wordt ook vermeld op het diploma.
•

een extracurriculair aanbod te volgen.

Leerlingen (en ouders) die gebruik willen maken van één van bovengenoemde
leerroutes, kunnen een gemotiveerd verzoek indienen bij de afdelingsleider uiterlijk
vrijdag 24 augustus 2018.
We wijzen u erop dat wij niet ieder verzoek kunnen honoreren. Het versnellen,
verbreden en/of verdiepen vraagt nu eenmaal veel van de leerling als het gaat
om zelfstandigheid, capaciteit, doorzettingsvermogen en motivatie. Daar waar we
mogelijkheden zien, willen we de leerlingen zeker de gelegenheid geven.

Offerfeest
Dit jaar vindt het Offerfeest plaats op dinsdag of woensdag na de zomervakantie. Onderstaand vindt u het standpunt van de
Bredase scholen voor PO en VO t.a.v. deze feestdag.
Alle scholen voor PO en VO in Breda m.u.v. Okba ibnoe Nafi verwachten de kinderen op de eerste schooldag van het schooljaar
2018-2019 (maandag 20 augustus 2018) op school. Kinderen die het Offerfeest vieren, kunnen in deze week aanspraak
maken op 1 dag verlof (hetzij de dinsdag, hetzij de woensdag). Overige afwezigheid van kinderen in de eerste week na de
zomervakantie 2018 wordt door de scholen,conform de officiële regelgeving, beschouwd als ongeoorloofd verlof en zal
daaromals zodanig gemeld worden bij bureau Leerplicht.

Zeedag
Onze brugklassers hebben het jaar traditioneel afgesloten op het strand
van Zoutelande. We boften met het weer. Blauwe lucht en zo’n 22 graden.
Veel kwallen die onze kinderen gedag kwamen zeggen maar die konden
de pret niet drukken. Alle kinderen een bakje frietjes en de dag was
volledig geslaagd.
Het is ook een traditie dat ze, vlak voor we naar huis gaan, alle troep op
het strand opruimen. Als één grote waaier liepen de leerlingen over het
strand en ze raapten op wat er niet hoorde. Dat leverde applaus op van de
zonnende mensen voor de strandhuisjes. Die vonden de 280 leerlingen
die in een lange sliert over het duin liepen, zo bijzonder, dat ze er foto’s 		
					

van maakten.
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Newmancollege wint Stedelijk Debat 2018
Het debatteam van het Newmancollege heeft op donderdag 31 mei het Stedelijk Debat gewonnen. Voor de vierde keer in negen
edities mag het Newman zich de beste debatschool van Breda noemen.
De wedstrijd werd deze keer gehouden op het OLV en er deden 7 scholen aan mee. Het Newman was met twee teams actief en
na een ochtend hard oefenen presteerden Tobias, Dana, Hannah, Wessel (allen uit VWO 6), Elisa (VWO 5) Shinichi, Dina (beiden uit
Havo 5), Ymke (VWO 4), Ira en Alisa (beiden uit VWO 3) optimaal. Met veel flair en een gezonde dosis humor werden de stellingen
verdedigd of juist aangevallen. Eén team bereikte de halve finales en won daarin overtuigend van het OLV. In de finale wachtte het
Markenhage en ook deze school moest het verbaal afleggen tegen het team van het Newmancollege. Een onverwachte triomf, want
de helft van het team had nog nooit aan een debatwedstrijd meegedaan. Dana Bouwknegt werd uitgeroepen tot beste debater van
de middag, dus het Newmancollege had dubbel prijs.

Jeugd en Politiek
In de vorige oudernieuwsbrief was al gemeld dat het Newmancollege de wedstrijd van de gemeente Breda ‘Jeugd en Politiek’
had gewonnen. Op donderdag 14 juni werd de wisselbokaal officieel uitgereikt door de burgemeester van Breda en de voltallige
gemeenteraad. Het is nu aan Elisa, Femke, Zoë, Jara, Jo-Anne en Lara om hun winnende project ‘Fruitbuddies’ ook daadwerkelijk uit
te gaan voeren in het nieuwe schooljaar.

Fijne vakantie
allemaal!
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