
We kunnen natuurlijk
veel zeggen over de situatie de afgelopen tijd. Over het tijdelijk overstappen

naar digitaal onderwijs en alle voor- en nadelen die we hierbij ervaren hebben.
In plaats daarvan willen we ons nu vooral richten op alle mooie momenten en

samenwerkingen die we dit jaar hebben genoten. Daarom hebben we voor u alle
hoogtepunten in onze 3 leerjaren op een rijtje gezet. Ook om u te bedanken

voor uw inzet, steun of interesse.
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DETAILS

JOURNALISTIEK BIJ
DE FHJ

Dit jaar waren onze leerlingen wederom
uitgenodigd op de Fontys Hogeschool
Journalistiek. Wat maakt die tv-studio toch
altijd veel invloed! Onzettend tof om te
kunnen zien hoe het er achter de schermen
aan toe gaat. Natuurlijk mochten de
leerlingen ook dit jaar weer zelf een
interview opnemen. We zijn super blij met
deze toffe samenwerking en bedanken alle
gastdocenten voor hun inzet!

EERSTE JAAR
 

BEELDENDE KUNST BIJ
MUSEUM DE PONT &

BANK15
De kinderen mochten tijdens de start van

het vak weer kennis maken met
Beeldende Kunst bij Museum de Pont.

Met behulp van bevlogen gidsen, leren
de kinderen op een andere manier naar

kunst kijken. Het verhaal erachter te zien.
Dit konden zij weer goed gebruiken

tijdens het maken van hun eigen
kunstwerken. Deze hebben de leerlingen

trots laten zien tijdens een feestelijke
expositie bij BANK15!

AFSLUITING DUURZAME
VOEDING & LIFESTYLE

BIJ LOCHAL
Na drie weken verdiepen in onderwerpen als

gezonde voeding, verantwoorde beweging en
duurzaamheid, sloten we het vak feestelijk af bij
Bibliotheek de LocHal. Hier kregen de leerlingen

o.a. een les kinderyoga, een les over
voedselverspilling en maakten ze gezonden

hapjes. Deze aten we samen op met de ouders
tijdens de feestelijke afsluiting. We bedanken 

 bibliotheek de LocHal voor hun gastvrijheid!



Een hoogtepunt elk jaar weer is de

eindpresentaties tijdens het vak Theater in

samenwerking met Factorium. Ontzettend

veel mensen zijn komen genieten van de

energieke, mooie en knallende

presentaties. Op het einde was het 

 theaterhart van juf Xanthe trotser dan

trots op ‘onze’ leerlingen die het lef

hadden zichzelf te tonen! Een groot

applaus, zoals alleen echte acteurs dat

kunnen ontvangen, was dan ook

onmisbaar! 

 
 

FARMACIE MET PARTNER
JOHNSON&JOHNSON

De spetterende, uitgebreide en
mega interessante lessenreeks ‘Farmacie’ van
Johnson & Johnson stond in
januari op de planning. Wat een immer
bevlogen gastdocenten mogen we via
J&J elk jaar ontvangen, die vol passie &
enthousiasme de leerlingen via
perfecte aansluiting op de belevingswereld
meenemen in hun werk. 
Dank aan de ontzettend fijne en
waardevolle samenwerking:
Peggy van Casteren & Susy van de Poel
En natuurlijk alle gastdocenten & begeleiders!

TWEEDE JAAR
 

PRESENTATIE THEATER MET
FACTORIUM PODIUMKUNSTEN

BEZOEK POLITIEBUREAU IN
TILBURG NOORD

Een indrukwekkende en mega spannende dag.
Want het oplossen van een moord doe je
natuurlijk niet dagelijks! Gelukkig hebben alle
leerlingen hier hun skills wat betreft het stellen
van kritische vragen, samenwerken en invloed
uitoefenen zo goed uit de kast getrokken, dat
alle groepjes de juiste dader achter de tralies
hebben gezet! Dank aan gastdocenten Anke
Soeterbroek & Wijk jeugdagent Wietze.



De leerlingen kregen allerlei

uitdagingen waar militairen iedere dag

mee te maken krijgen. Ze werden

gecamoufleerd, moesten een auto

trekken, deden een veldtocht en een

hindernisbaan. En het leukste is: deze

dag werd mede mogelijk gemaakt door

onze eigen alumna Nathalie Brooks!

 
 

NEDERLANDKUNDE MET MADURODAM
KINDERFONDS

Dit nieuwe vak vond dit jaar voor het eerst
plaats. Gastdocent en raadslid Eva van
Wijngaarden liet alle leerlingen aan het woord
en besprak vooral wat je nou Nederlander
maakt. Doe je dat zelf of bepaalt een ander
dat voor je? Ook kregen de leerlingen een
gastles over Nederlandse identiteit met Marc
Vermeulen en Anke Vromen. De
leerlingen ontwierpen uiteindelijk zelf een
nieuw deurpaneel voor de gouden
koets, dat de Nederlandse identiteit zoals zij
die ervaren weergeeft.

DERDE JAAR
 

LEGERDAG OP EEN ECHTE
LEGERBASIS

PILOTENDAG

De derdejaars kregen les van zowel een piloot
als een stewardess. Piloot Lévien van Kooten
leerden de kinderen hoe een vliegtuig werkt,
hoe je piloot wordt en hoe een piloot
moet communiceren. Van Stewardess Puck
van Doren hoorden de leerlingen hoe je
stewardess wordt en waar een stewardess
allemaal op moeten letten bij de douane. Een
hele bijzonder dag, met dank aan onze toffe
gastdocenten!


