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Geachte ouder(s)/ verzorger(s), beste leerlingen,
Na een hectische week door o.a. de overstap naar het Coolportaal, kunnen
we nu genieten van een meivakantie van maar liefst twee weken.
Wij waren de eerste VO-school binnen OZHW die de overstap gemaakt
heeft en dit is, zoals u ongetwijfeld gemerkt heeft, niet vlekkeloos gegaan.
Gelukkig was mevrouw Van der Kuijl bereid het hele vorige weekend standby te staan en zo heeft zij voor heel veel leerlingen de wachtwoorden nog
kunnen opzoeken.
De school gaat twee weken dicht, de nieuwbouw gaat van start en onze IB leerlingen maken hun examen. Zij gaan dat op een andere locatie doen vanwege de overlast door de bouw en ik wens ze van harte succes!
Morgen krijgen de TTO leerlingen die nu in de vierde klas zitten hun TTO diploma van 3 jaar TTO uitgereikt tijdens een ludieke fiets drive-in.
Morgen komen ook de examenleerlingen hun gecontroleerde en dus definitieve schoolexamendossier ophalen. Voor hen start het centraal examen
gelijk na de vakantie en zal de vakantie deels in het kader staan van de
voorbereiding hierop. Veel succes hierbij gewenst!
Voor de meesten is het echt vakantie en ik wens u en jullie een fijne tijd. Na
de vakantie hoop ik iedereen weer gezond en uitgerust aan te treffen voor
de laatste periode van dit schooljaar.
Wij wensen iedereen een hele fijne vakantie, ondanks alle beperkingen.
Karlijn van Doorn
directeur
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Agenda
17 mei t/m 1 juni
eerste tijdvak CE
14 t/m 25 juni
tweede tijdvak CE
6 t/m 9 juli
derde tijdvak CE - herkansingen
Op onze website staat de volledige agenda.

Vakantieregeling 2020 – 2021
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Pasen
Meivakantie
Pinksteren
Zomervakantie

17 t/m 25 oktober
19 december t/m 3 januari
20 t/m 28 februari
5 april
1 t/m 16 mei
24 mei
17 juli t/m 29 augustus

Vakantieregeling 2021-2022
Herfstvakantie: 16 oktober t/m 24 oktober 2021 (onder voorbehoud van
goedkeuring Drechtsteden)
Kerstvakantie: 25 december 2021 t/m 9 januari 2022
Voorjaarsvakantie: 26 februari t/m 6 maart 2022
Pasen: 18 april 2022
Meivakantie: 23 april t/m 8 mei 2022
Hemelvaart: 26 en 27 mei
Pinksteren: 6 juni 2022
Zomervakantie: 9 juli t/m 21 augustus 2022

Vertrekkende medewerkers
Dhr. G. Evers

Nieuwe medewerkers
Dhr. J. Groenendijk – natuurkunde
Mw. A. Hazenberg - natuurkunde

Begaafdheidsprofielschool
Vorige week werd onze school bezocht door de visitatiecommissie van de
Vereniging Begaafdheidsprofielscholen. Na uitgebreide gesprekken met
schoolleiding, docenten en leerlingen werd al snel duidelijk dat onze school
voldoet aan alle eisen om volwaardig lid van deze vereniging te worden. In
deze regio zijn wij de enige school met dit predicaat. We zijn trots op onze
mensen die hier zo hun best voor hebben gedaan.

Adopteer een monument
Dit jaar heeft het Walburg College het Joods monument geadopteerd. Het
Joods monument in Zwijndrecht is opgericht ter nagedachtenis aan negentien Joodse medeburgers die tijdens de Tweede Wereldoorlog door de
Duitse bezetter zijn omgebracht in het vernietigingskamp Auschwitz.
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Op 9 november 1942 werden twintig Joodse inwoners van Zwijndrecht gevangen gezet in de raadzaal van het oude raadhuis. Van daar uit werden ze
op transport gezet. Via Amsterdam en het doorgangskamp Westerbork,
kwamen zij terecht in het Poolse vernietigingskamp Auschwitz. Slechts één
van hen heeft de oorlog overleefd; de apotheker Meijer.
Op 4 mei wordt er namens de leerlingen van het Walburg College een krans
gelegd bij dit monument. Het monument bevindt zich in de voormalige
raadzaal van het oude raadhuis aan het Raadhuisplein te Zwijndrecht.

Tijd voor taart
Deze taart is gemaakt door Nikki de Jong
uit ZM4A (mentorleerling van de heer
Schreuders) als windroosopdracht ter
voorbereiding op haar vervolgopleiding.
Ze heeft alles zelf gemaakt en er zit zelfs
een mondkapje bij van fondant 😉.
De vulling: abrikozenjam en botercrème!

Examens
Na de vakantie start het Centraal Examen voor al onze leerlingen uit de examenklassen. Eerder al hebben wij alle leerlingen de mogelijkheid geboden
gebruik te maken van het Lyceo examentrainingspakket. De meesten hebben zich hiervoor ook aangemeld.
Wij wensen alle leerlingen heel veel sterkte met leren in de vakantie. Voor
na de vakantie: HEEL VEEL SUCCES!

Na de vakantie
Op dit moment is er nog geen sprake van hervatting van het onderwijs voor
hele klassen. Ook na de vakantie gaan wij dus door op dezelfde wijze als nu.
De helft van de klas is op school, de andere helft volgt de les online.
Uiteraard houden wij de persconferenties in de gaten. Zodra er een wijziging komt, stellen wij u hiervan op de hoogte.

CKV-dag 18 mei
De CKV-dag wordt online georganiseerd. Alle leerlingen die hieraan meedoen hebben hiervoor een uitnodiging en instructies gekregen. Deelname is
verplicht, het is een handelingsdeel uit het PTA.
Digitale rondleiding door het Wereldmuseum
Het Wereldmuseum in Rotterdam verzorgt een online rondleiding langs de
collectie waarbij ze specifiek ingaan op het thema waar we ons deze periode mee bezig houden: “lokaal <> globaal”.
De rondleiding verloopt via een vergadering in Teams.
Daarnaast zijn er interactieve opdrachten.
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Workshops
De leerlingen volgen drie workshops: Maskers, Knipkunst en Verborgen Bericht. De resultaten van deze workshops worden ingeleverd bij de docent
die deze beoordeelt.

Eumind
Goed nieuws! Alle leerlingen van Zhvb3a en
Zhvbt3b hebben het “certificate of excellence” behaald met het Eumind-project. De projecten zijn beoordeeld door een internationale jury en het certificaat betekent dat onze
leerlingen goed tot zeer goed aan alle doelen van het project hebben voldaan.
Het was top om te zien hoe enthousiast de leerlingen met het project bezig
waren en de uitwisseling met India was weer mooi om mee te maken. Zie
https://eumind3gen2020walb.weebly.com/ voor de eindresultaten van de
projecten van de leerlingen. We krijgen nog mooie certificaten die we aan
het eind van het jaar gaan uitreiken.

Mr Chadd
Goed nieuws! Tot het einde van dit schooljaar willen we de leerlingen van
de niet-examenklassen op kosten van school Mr Chadd, de online onderwijsassistent aanbieden! De examenleerlingen komen hier niet voor in aanmerking. Zij hebben immers al het online pakket voor al hun vakken via Lyceo gekregen.
Mocht een kind een vraag hebben over het schoolwerk en niet direct terecht kunnen bij de leraar dan moedigt uw school het aan de vraag te stellen aan Mr Chadd. Zowel op school als thuis kan een leerling gelijk weer
door nadat het is vastgelopen bij welk vak dan ook.
Wat is Mr Chadd?
Mr Chadd is de online huiswerkbegeleider en onderwijsassistent en binnen
10 seconden heb je contact met een vakdeskundige coach. Mr Chadd sluit
aan bij ieder niveau en iedere opleiding in het voortgezet onderwijs en is te
gebruiken op laptop, telefoon en tablet, 7 dagen per week bereikbaar.
Voor meer informatie: Huiswerkbegeleiding & Bijles online: zo werkt het Mr Chadd (mrchadd.nl)
We bieden deze huiswerkbegeleiding aan omdat we denken dat de leerlingen in deze periode wel een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken.
Ook is het fijn als aanvulling op de dagen waarop de lessen online zijn en
mogelijk niet alle vragen beantwoord kunnen worden.
Voordat we voor alle leerlingen een contract afsluiten zullen we bij de leerlingen eerst de behoefte inventariseren. Mocht er echt te weinig vraag zijn
naar deze ondersteuning, dan kan het aanbod helaas niet doorgaan.
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