
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Volop in beweging 
De herfstvakantie ligt net achter ons. We gaan met elkaar drukke, mooie weken tegemoet; vol actie, activiteiten 
en energie. Na de werkweken en vakantie is het nu tijd voor toetsen. In alle klassen en in het bijzonder in de 
examenklassen. Examenleerlingen hebben hun eerste toetsweek in aanloop naar de examens aan het einde van 
het schooljaar. Intussen gaan de leerlingen van vakcollege vier voor de tweede en laatste keer voor hun examen 
op stage. Gelukkig is er ook nog tijd voor een sportieve sportdag. De school is volop in beweging. Samen met de 
leerlingenraad werd de eerste Dalton Driedaagse afgetrapt. U ontving daarover een speciale nieuwsbrief. In deze 
nieuwsbrief lichten we de workshops nader toe. Samen met u, met alle leerlingen en collega’s willen we er een 
mooie eerste Dalton DrieDaagse van maken, die hopelijk een vervolg krijgt. In de brugklas en de tweede klas zijn 
coaches, leerlingen en ouders in gesprek tijdens de coachgesprekken. Ook in de andere leerjaren worden al 
coachgesprekken gevoerd. We zijn coaches aan het opleiden en voeren de coachgesprekken steeds verder in in 
onze school. Wat er verder gebeurde afgelopen periode kon u volgen op facebook en u leest er over in deze 
nieuwsbrief. Natuurlijk blikken we ook weer voor uit. 
 
Werken in de werkweken 
De week voor de herfstvakantie stond in het teken van de werkweken. Een groot aantal leerlingen was 
onderweg. Mavo 3 zeilde in Grou, science 3 leerde op Texel, lyceum 4 ging op onderzoek in Berlijn en gymnasium 
5 leerde in Rome. Dagelijks hielden we u via Facebook op de hoogte. Ook van verschillende activiteiten op 
school, zoals de filmpjes die V5 maakte voor het vak ckv “beats by Bach”.  
   
 
 
 

 



Dalton DrieDaagse 
Vorig weekend ontving  u een speciale editie van de nieuwsbrief over de Dalton DrieDaagse. Daarin deden we de 
oproep aan u, ouders, om een activiteit op woensdag 21 december te verzorgen. 
 
Het zou leuk zijn als we een heel breed aanbod aan activiteiten krijgen voor de leerlingen. Activiteiten waarbij ze 
onderzoeken, leren, samenwerken, ontdekken, plezier hebben, hun creativiteit kunnen gebruiken, hun talent 
kunnen inzetten,…dat kan in de vorm van een workshop vanuit uw hobby of beroep, een lezing, een bezoek aan 
een organisatie, etc. Er is veel mogelijk. Met vragen kunt u natuurlijk bij ons terecht.    
 
De eerste aanmeldingen zijn al binnen en we hopen dat er nog veel meer volgen.  

 
 
SOS Klassiek op 13 december 
Noteer het vast in uw agenda!  
SoS of Stedelijk on Stage, hét podium voor leerlingen om hun talenten te laten zien en te delen. Voor wie SoS nog 
niet kent, we hebben twee edities: pop  en klassiek. Dit jaar hebben we de volgorde omgedraaid: met SoS 
klassiek openen we de Dalton Driedaagse en komen we in de kerstsfeer.  
   
Noteert u dinsdag 13 december vast in uw agenda. Een week voordat de drukte van de DDD en de 
voorbereidingen voor de kerst beginnen, brengt deze avond u en uw zoon of dochter al helemaal in de 
kerstsfeer. Aanvang 19.30 uur, locatie Isendoornstraat. 
SoS pop is in februari 2017. We houden u op de hoogte. 
 
 
Nieuws van de decaan 
November staat in het teken van kiezen na de middelbare school  
Mbo-info avond 
Onder deze linkjes vindt u informatie onder de mbo-infoavond op dinsdag 8 november a.s. (poster en boekje). De 
avond is dit jaar op het Isendoorn College in Warnsveld, van 19.00 tot 21.00 uur. De avond is bedoeld voor 
leerlingen van klas 3 en 4 van de mavo en het vakcollege en hun ouders. De mbo-info avond is een samenwerking 
van de Zutphense scholen en vindt jaarlijks op een andere middelbare school plaats. Dit keer dus bij het 
Isendoorn in Warnsveld. 
 
Know How avond 
Op 10 november is de Know How avond bij het Isendoorn College. Deze avond start om 19.00 uur. Hbo’s en 
universiteiten geven informatie over hun opleidingen. Onze leerlingen van lyceum 4, 5 en 6 zijn van harte 
uitgenodigd om te komen kijken en informatie over vervolgopleidingen te verzamelen. Via hun coach hebben de 
leerlingen hierover informatie ontvangen. 
  
Oud-leerlingenavond 
Last but not least is op 25 november onze eigen, inmiddels beroemde oud-leerlingenavond. Leerlingen die in juli 
2014 en 2015 zijn geslaagd op onze school voor mavo, havo of vwo komen terug om hun eerste studie-
ervaringen te delen. De avond levert veel waardevolle informatie op voor leerlingen uit mavo 3 en 4 en lyceum 4, 
5 en 6. Hoe is het op het mbo, op de universiteit, op het hbo, tijdens een tussenjaar, op kamers, het 
studentenleven…. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.dropbox.com/s/aeax0cssbt7f6et/MBOposter.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gz31bkm3uthpldi/Vernieuwd%20MBO%20infoboekje%202016%20%20%2B%20lokalen.pdf?dl=0


 

De decaan heeft een overzicht welke leerlingen er terugkomen op hun ‘oude’ school. Komende week kunnen 
onze leerlingen zich aanmelden voor deze voorlichtingen, informatie volgt via de coaches. 
 
Voor meer informatie: loop langs bij Sandra Goulmy (decaan) of stuur een mail naar 
s.goulmy@hetstedelijkzutphen.nl 
 
 
Feestelijke uitreiking certificaten Cambridge Engels en Checkpoint exams 
Eind vorig schooljaar deden de leerlingen van tweetalig 3 en Cambridge Engels 4 hun examens. Ze slaagden 
allemaal, een aantal met eervolle vermelding. Dinsdag 1 november reikten de docenten Cambridge Engels de 
certificaten uit. De leerlingen die tweetalig afrondden, werden allemaal persoonlijk toegesproken. Na afloop 
genoot iedereen van de zelfgemaakte baksels van V4, waarmee ze inmiddels bekend zijn op school.  
Congratulations to all of you!!    
 

 
 
 
Samenwerken een saamhorigheid tijdens integratiediner 
Leerlingen van de brugklas van ons vakcollege kookten voor het Nationaal Integratiediner. Verschillen tussen 
mensen leiden tot verschillende inzichten en ideeën. Nieuwe ideeën leiden tot verbeteringen. Het Nationaal 
Integratiediner wil onze maatschappij beter maken: we moeten samenwerken. Dat deden onze leerlingen en 

 samen zetten ze een geweldig diner neer! Super gedaan! De Stentor schreef er een mooi artikel over.
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Gastles geschiedenis 
Toen we de gastles geschiedenis hadden, kwam er een aardige meneer om ons over de geschiedenis te vertellen. 
Hij is archeoloog. We begonnen met een powerpoint. Daarin legde hij onder andere uit dat Zutphen vroeger een 
heel belangrijke stad was én groot. In een vrij grote stad woonden vroeger hooguit duizend mensen. Hij vertelde 
dat in die stad het afval aan de rand werd "gedumpt". Zo ontstond er een laag muurtje. Die kan je nu nog wel 
zien als je een weiland van bovenaf bekijkt. Na de powerpoint gingen we een spel doen: de kist van Kees (hij had 
in de powerpoint al wat daarover verteld). Je moest voorwerpen op een kaart leggen bij het juiste tijdperk. Toen 
dat spel was afgelopen, gingen we een quiz doen. Het was erg leuk én leerzaam. Noortje 
 

   
 
 
 
Techniek voor de basisschool 
Al een aantal jaren volgen basisschoolleerlingen  
met plezier technieklessen op het vakcollege.  
Ze komen er voor naar de beroepsgerichte  
praktijklokalen. Enthousiast wordt er samen,  
leerlingen basisschool en leerlingen vakcollege  
technisch gewerkt. 

Met de musicalstroom  
naar de Gelaarsde Kat 
Woensdag 26 oktober ging een bus vol 
musicalleerlingen naar de Efteling. Ze 
genoten van de musical de Gelaarsde Kat. 
Leerling Jippe uit H3 speelde mee, wat 
deze voorstelling extra bijzonder maakte. 
Na afloop mochten de leerlingen in 
gesprek met Jippe en de Gelaarsde Kat én 
ze gingen samen op de foto. Dit schooljaar 
staat er nog een voorstelling op het 
programma.  

 



 

 
 
 
Lyceo 
De kop is eraf: het nieuwe schooljaar is in volle gang en met de eerste toetsweken en rapporten in zicht breekt er 
weer een spannende periode aan. Hoe gaat het met uw zoon/dochter? Wij zijn erg benieuwd! Mocht uw 
zoon/dochter een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken, dan hebben wij een speciaal aanbod voor u. 
 
10% korting bij aanmelding voor 1 december  
Wanneer u uw zoon/dochter aanmeldt vóór 1 december a.s. krijgt u 10% korting op de eerste maand 
huiswerkbegeleiding of 10% korting op de eerste bijles strippenkaart. U betaalt geen inschrijfkosten.  
 
Aanmelden 
Wilt u van dit aanbod gebruikmaken of heeft u andere vragen over onze begeleiding? Neem dan telefonisch 
contact met mij op via 06-83704392 of kom langs op onze vestiging. Een mail sturen kan natuurlijk ook: 
linda.taken@lyceo.nl 
Bekijkt u ook eens onze website: www.lyceo.nl  
 

 
 
 
Planning 
 
vakcollege  

Datum Activiteit 

31 okt Start stage leerjaar 4  

8 nov 19.00-21.00 mbo-infoavond op het Isendoorncollege voor klas 3 en 4 

15 nov Anti pestdag voor de brugklassers 

21 nov Rapportvergaderdag; leerlingen vrij 

22 nov Ouderpanel bijeenkomst 

5 dec onderbouw 

 
mavo 

Datum Activiteit 

8 nov 19.00-21.00 mbo-infoavond op het Isendoorncollege voor klas 3 en 4 

21 nov Rapportvergaderdag; leerlingen vrij 

22 nov Ouderpanel bijeenkomst 

25 nov Oud-leerlingenavond, locatie Isendoornstraat 3, voor leerlingen van 3 en 4 
mavo. 

5 dec Alle leerlingen eerste vier uur les. Daarna Sinterklaasactiviteit met de klas en 
na het 6e uur vrij. 
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lyceum 

Datum Activiteit 

10 nov Know How avond op het Isendoorn College in Warnsveld; aanvang 19.00 
uur: informatie over hbo-opleidingen en universiteiten voor leerlingen 
bovenbouw (lyceum 4, 5, 6) 

21 nov Rapportvergaderdag; leerlingen vrij 

25 nov Oud-leerlingenavond, locatie Isendoornstraat, leerlingen lyceum 4, 5 en 6. 

5 dec Alle leerlingen eerste vier uur les. Daarna Sinterklaasactiviteit met de klas en 
na het 6e uur vrij. 

 
 
Op onze website www.hetstedelijkzutphen.nl staat een agenda die we up-to-date houden en steeds vullen.  
Op onze facebook pagina publiceren we geregeld wat er op school gebeurt aan bijvoorbeeld activiteiten.  
 
De digitale nieuwsbrief verschijnt iedere eerste week van een nieuwe maand, met uitzondering van 
schoolvakanties. De volgende digitale nieuwsbrief verschijnt in de week van 1 december. 
 
Nieuw e-mailadres? dan verzoeken wij u dit per mail door te geven aan administratie@hetstedelijkzutphen.nl.  
U helpt ons zo ons bestand zo up-to-date mogelijk te houden, waardoor de communicatie zo goed 
mogelijk verloopt.  
 

    Volg ons op Facebook!  
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