10 juni 2022

Examengala
Op woensdagavond 1 juni jl. was het dan zover: allerlei mooie, grappige of anderszins
opvallende voertuigen werden gebruikt om onze eindexamenleerlingen af te leveren op het
eindexamengala. De leerlingen stapten glimlachend, stralend en soms een tikkeltje bedeesd
uit de voertuigen en op de rode loper die lag tussen de hoofdingang en de openbare weg.
Een spreekstalmeester begroette hen. Ze kregen applaus en verschillende fotografen
maakten foto’s van hun entree in prachtige galajurken, kekke colbertjes en op makkelijke
schoenen (kleurige sneakers) of ongemakkelijke (met hoge hakken). Binnen was er een
disco. Een saxofonist en een illusionist (die onbegrijpelijke trucs met kaarten uitvoerde)
zorgden voor ander vermaak. Leerlingen konden binnen ook op de foto. In tweetallen, in
groepjes al dan niet met een docent.
De avond was een groot succes. In een goede en vrolijke sfeer spraken en dansten leerlingen
met elkaar met hun docenten en in polonaise werd het feest afgerond. De foto’s geven een
summiere impressie van het mooie galafeest.

Ruud van Tergouw

Uitnodiging eindevent Meesterwerken
Deze week zijn de laatste bijeenkomsten van de meesterwerken. De leerlingen ronden het
meesterwerk deze week zo goed als af en gaan zich voorbereiden op het eindevent waar ze
het meesterwerk gaan presenteren aan docenten, ouders/verzorgers en andere
belangstellenden.
Tijdens het eindevent hopen we veel creatieve meesterwerken te zien die binnen het thema
Design zijn gemaakt. Ook zijn er leerlingen die binnen het thema Start-Up een eigen bedrijfje
zijn gestart en hun spulletjes willen gaan verkopen. Ook is er te zien hoe leerlingen binnen
het thema Story aan de slag gegaan zijn met het vertellen van een verhaal. Leerlingen die
het thema Event hebben gekozen laten zien wat voor evenement ze hebben georganiseerd
of zelfs al hebben uitgevoerd. Een afwisselende middag/avond dus waar de creativiteit van
onze leerlingen centraal staat. We hopen op een mooi evenement met veel
belangstellenden.
Het eindevent vindt plaats op dinsdag 28 juni. U bent van harte uitgenodigd om de
meesterwerken te komen bekijken.
De school is open van 16.30-19.00 uur. De leerlingen zelf zijn welkom vanaf het 8e uur om
hun lokaal/tafeltje of kraampje te komen inrichten en zich voor te bereiden.
Hieronder een leuk voorbeeld van een Start-Up; Maud en Kiki hebben een eigen bedrijfje
gestart. Ze verkopen op het eindevent allerlei sleutelhangers en magneetjes van fimo klei.
Hoe toepasselijk is hun bedrijfsnaam: klei maar fijn.

Robin Beukhof, docent lo en coördinator meesterwerken.
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