Nieuwsbrief voor ouders, januari 2018

2018
De vakantie ligt alweer achter ons en we zijn in het nieuwe jaar vol energie weer uit de startblokken
geschoten. Wij wensen iedereen een kleurrijk jaar vol gezondheid, liefde en voorspoed.
Open dagen 2018
Op zaterdag 20 januari van 10.00 tot 14.00 uur
opent het Stedelijk Lyceum de deuren voor
toekomstige brugklassers. We zijn er blij mee dat
zich weer veel leerlingen hebben aangemeld om
te helpen. Zij maken toch de open dag en zorgen
voor de sfeer die het lyceum maakt tot ons
Stedelijk Lyceum. Vrijdag 19 januari vervallen na
het 6e uur de lessen aan de Isendoornstraat
zodat we de open dag kunnen opbouwen. Om
14.15 uur is er nog een instructie voor de
leerlingen die helpen. Het is belangrijk dat ze
daar bij zijn.
Uitzondering is de musicalstroom. Die gaat
vrijdagmiddag wel gewoon door. Leerlingen zijn
natuurlijk wel eerst bij de instructie. Ook de
leerlingen die nog toetsen hebben in het kader
van hun toetsweek, verwachten we gewoon op
school, volgens hun toetsrooster. De gang waar
de toetsen plaatsvinden is rustig en gesloten
voor opbouw totdat alle leerlingen klaar zijn met
hun toets.

Op 26 januari zullen we ons ook presenteren tijdens de open dag van ’t Beeckland. Het gaat dan
specifiek over de brugklas havo-atheneum Vorden.
Op 10 februari is de open dag van ons vmbo. Deze is voor het eerst op twee locaties:
- van 10.00 tot 12.30 uur mavo-XL aan de Isendoornstraat
- van 10.00 tot 14.00 uur vakcollege aan de Wijnhofstraat
We verheugen ons op mooie open dagen!

Belangrijk voor leerlingen die meedoen
Belangrijk voor leerlingen die helpen op 20 januari is dat ze vrijdagmiddag om 14.15 uur nog een
korte instructie krijgen. We delen dit ook mee via de monitoren op school (lokaal is dan ook bekend).
Leerlingen die helpen maakten natuurlijk ook afspraken met de docent die ze helpen. Het is
belangrijk dat ze zich daaraan houden. De meeste leerlingen zullen twee uur helpen. Of van 10.0012.00 uur of van 12.00 uur tot 14.00 uur. Wanneer leerlingen toch langer helpen is het belangrijk dat
ze zorgen dat ze een goed ontbijt hebben gehad, zodat ze er even tegen kunnen. Indien nodig,
moeten ze zelf wat te eten en drinken meenemen voor tussendoor.
We kunnen nog steeds hulp van leerlingen gebruiken. Leerlingen die zich nog niet gemeld
hebben en het leuk vinden om te helpen op de open dag, kunnen dat alsnog doen via hun coach
of vakdocent.
Presentatie profielwerkstukken mavo 4
Vrijdag 9 februari presenteren de leerlingen uit mavo 4 hun profielwerkstuk. Het profielwerkstuk is
een verplicht onderdeel van het examen. Momenteel zijn de leerlingen druk bezig met het afronden
van hun werkstuk en volop bezig met de voorbereiding van de presentatie ervan.
De presentaties van de profielwerkstukken beginnen op 9 februari om 12.35 uur. Wij nodigen de
ouders van harte uit om de presentatie van hun zoon of dochter bij te wonen. Bij de presentatie zijn
ook leerlingen uit mavo 3 aanwezig. Zij kijken de kunst vast af voor volgend jaar en helpen bij de
beoordeling.
We zien u graag op 9 februari!
Super opbrengst DDAD
Eén donderdag met elkaar in actie voor een ander….dat deden we tijdens de Daverende Dalton
Activiteiten Dag. Trots konden we onze goede doelen Rens van de Overlaat en Roosmarijn van
Stichting Waridihome een cheque overhandigen van maar liefst € 4238,- Dat betekent dat we in
totaal € 8.476,- ophaalden. Dank aan iedereen die deze dag tot zo’n groot succes heeft gemaakt!

13 februari: Stedelijk on Stage pop
Na de mooie, rustige klanken van klassieke muziek op Stedelijk on Stage klassiek, staat nu de editie
populair op het programma. Op 13 februari delen leerlingen hun talent met het publiek, met u als
ouders, medeleerlingen, familie, vrienden en bekenden. Noteert u de datum van SoS pop ook vast in
uw agenda? Dit is een evenement dat u niet mag missen!
Leerlingen die mee willen doen kunnen zich opgeven tot donderdag 25 januari; voorspelen is op 30
januari, afhankelijk van de aanmeldingen tot uiterlijk 17.30 uur.

Stedelijk
on Stage
Pop!
Wanneer: Dinsdag 13 februari
Opgeven tot: donderdag 25 januari
Voorspelen op: dinsdag 30 januari
J.Geerdink@hetstedelijkzutphen.nl

Schitterende gala-avond
Feestelijk geklede leerlingen, swingende muziek,
een fantastische sfeer….we kijken terug op twee
mooie kerstgala’s. De foto’s staan op onze website:
https://www.hetstedelijkzutphen.nl/leerlingen/

Ruimte voor de rivier
Dit onderwerp is onderdeel van het centraal eindexamen aardrijkskunde. Havo 5-leerlingen werken
hier momenteel aan. De rivier werkt mee…. Daarom brachten de leerlingen samen met hun docent
aardrijkskunde even een bezoekje aan de IJssel om langs de kade een stukje les te krijgen over ruimte
voor de rivier.

Informatie Cambridge Engels in lyceum 1
Voor de kerstvakantie ontvingen ouders van leerlingen van lyceum 1 een brief met informatie over
het integreren van Cambridge Engels in het vak Engels. We verstuurden de brief op de gebruikelijke
wijze via de mail. Tijdens de coachgesprekken bleek helaas dat de brief niet iedereen heeft bereikt.
Wanneer u de brief niet ontvangen heeft, stuurt u dan even een berichtje naar Jacqueline de Jong
(j.dejong@hetstedelijkzutphen.nl) dan sturen we u de brief alsnog. Excuses voor het ongemak.
Brugklassers beklimmen de St. Janstoren
Komende week beklimmen de brugklassers van lyceum en mavo-XL de St. Janstoren. Ze doen dit
vanuit de vakken geschiedenis en omgevingswetenschappen (G&O op lyceum) en mens en
maatschappij (M&M in mavo-XL). Het is de toren waar we vanuit school op uitkijken. Extra leuk is dat
onze oud-collega Bouke van Dijk (docent aardrijkskunde die met pensioen ging) de rondleiding
verzorgt. Volgende week dus een foto van de school van bovenaf op onze facebook pagina.

SOM en de website toetsrooster
Vanaf het begin van het tweede semester (29 januari) zullen toetsen enkel nog in SOM worden
weergegeven. De website toetsrooster komt hiermee te vervallen. Op deze manier is alle informatie
rondom huiswerk en toetsen op één plek terug te vinden.
Vrijwilliger receptie Isendoornstraat
Het Stedelijk heeft in de loop der jaren een leuk team met vrijwilligers rondlopen op school. Zij doen
allerhande werk om het verblijf van de leerlingen op school zo aangenaam en plezierig te maken en
te houden. Onze receptie is het eerste aanspreekpunt voor onze leerlingen en ouders/bezoekers. De
telefoon wordt hier aangenomen, verloren spulletjes worden hier ingeleverd én weer gevonden.
Kortom: een centraal punt in de school. Wij willen dit graag zo houden! Wij zijn dan ook op zoek naar
iemand die ons op vrijwillige basis uit de brand kan helpen bij ziekte of verlof. Lijkt dit u wat? Mail of
bel gerust voor meer informatie naar Riet van der Wenden
(r.vanderwenden@hetstedelijkzutphen.nl).
Twee leerlingen zijn door naar het landelijke NJR-debat!
Nationaal Jeugddebat, provinciale voorronde in Arnhem 1 december 2017
In een maatwerkuur ergens in een lokaal hadden een paar leerlingen bij de debatclub zich opgegeven
voor het NJR-debat. En in de laatste week van november was het zover. Het debat in het
provinciehuis. Mevrouw Van Weerd bracht ons met de auto en haar zoon deed graag mee. Anne,
Hugo, Luz, Niels, Ties en ik gingen gezellig naar het provinciehuis in Arnhem.
Eenmaal aangekomen kregen we koffie of thee en gingen we wat kennismaken met het NJR-team.
We werden in vier verschillende fracties opgedeeld en gingen daar met de stelling brainstormen. En
op een gegeven moment vlogen de oplossingen rond. Rond 12 gingen we lunchen en werden de
oplossingen voorgelegd aan experts en goedgekeurd. Na de lunch werden de twee presentatoren
gekozen die het voorstel presenteerden met een inspirerende speech; de rest ging antwoorden op
vragen die de statenleden zouden kunnen stellen bedenken. En toen was het zover, het provinciaal
jeugddebat! Ik vond het heel gaaf (en ook wel spannend) om in zo’n zaal te praten in een microfoon
terwijl de rest naar je luistert. Netjes de voorzitter bedanken zoals het hoort en je argument
presenteren. Echt geweldig.
Na een korte drinkpauze werden de winnaars bekend gemaakt. En tot mijn verbazing zaten Niels en
ik erbij. We mogen debatteren in de Tweede Kamer op 23 april en worden hierop voorbereid op
verschillende trainingsdagen. Nadat we op de foto moesten, werden we ontvangen door ons
debatteam en gefeliciteerd. Dit was echt een geweldige ervaring!
Chris-Jan Hoekman V5
(Examen)training
Voor de kerstvakantie is onder de voorexamen- en examenleerlingen geïnvesteerd welke leerlingen
behoeften hebben aan een examentraining voor een specifiek vak. Op basis van de inventarisatie
worden de volgende vakken aangeboden bij een binnenschoolse examentraining op 2 en 3 maart:
Mavo: biologie, economie, scheikunde en wiskunde
Havo: biologie, scheikunde, natuurkunde, wiskunde A en B
Vwo: scheikunde, wiskunde A en B
Leerlingen die in dit eerdere stadium hun interesse hebben aangegeven ontvangen binnenkort een
uitnodiging. In overleg met de coaches kunnen er eventueel nog extra aanmeldingen gedaan worden.
Dit geldt voor leerlingen uit alle voorexamen- en examenklassen.
Daarnaast kunnen al onze voorexamen- en examenleerlingen tegen betaling deelnemen aan een
examentraining op het Isendoorn College op 21 en 22 april. Deze examentraining wordt verzorgd
door Lyceo. Hierover volgt binnenkort een aparte brief.

Van het decanaat
Keuzes maken
De informatieavonden voor de profielkeuze en vakkeuze van M2, M3, GL 2, GL 3, H3, A3 en G3 zijn
geweest in december. Nu is het tijd om goed na te denken. Veel gesprekken voeren met de coach,
ouders en mogelijk beroepsbeoefenaren. Grijp alle kansen om informatie in te winnen die nodig is
voor een juiste keuze. De keuzeformulieren moeten worden ingeleverd op 14 februari. Heb je vragen
dan kun je terecht bij je coach of de decaan mevr. Sandra Goulmy.
Op 22 januari gaan we, met de trein, met H3 naar de profielkeuzedag van de HAN in Arnhem.
Examenleerlingen
Zo langzamerhand hebben de meeste leerlingen zich aangemeld voor een vervolgopleiding. Een
aantal gaat nog de laatste open dagen reeks van januari- februari bezoeken om de keuze definitief te
maken. Natuurlijk hebben alle leerlingen die zich willen aanmelden voor een opleiding met
decentrale selectie zich al aangemeld (uiterlijk 15 januari). Voor de leerlingen van de mavo en het
vakcollege geldt dat zij naast de aanmelding ook het Digitaal Doorstroom Dossier invullen. De
coaches kunnen leerlingen hierover meer informatie geven. De leerlingen die naar het Hoger
Onderwijs gaan (WO en HBO) krijgen te maken met de studiekeuzecheck. Een mooie manier om te
kijken of de studie echt helemaal bij je past.
Tip ouders havo/vwo
Er is een mooie website van de Wageningen Universiteit met veel informatie over studeren aan het
Hoger Onderwijs: https://www.wur.nl/nl/Onderwijs-Opleidingen/ouders.htm
De Universiteit van Wageningen heeft een leuke nieuwsbrief waarop u zich kunt abonneren:
http://mailing.wur.nl/880/Actions/Newsletter.aspx?messageid=15201&customerid=189302&passwo
rd=enc_4635383336364532_enc
Tip ouders mavo en vakcollege
Een site waar onze decaan groot fan van is: www.beroepeninbeeld.nl. Op deze site staan prachtige
filmpjes van beroepen. Leuk om samen te bekijken met uw zoon of dochter.
Op deze site staan mooie tips voor ouders: https://www.mbostad.nl/voor-ouders/mbo-gids-voorouders
Bereikbaarheid school
Wij ontvingen onderstaand bericht van Lock to Twente voor medewerkers en leerlingen:
Lock to Twente start op 19 januari 2018 met de bouw van de tweede sluiskolk bij Eefde in opdracht
van Rijkswaterstaat.
In verband met de bereikbaarheid van uw school willen wij u graag informeren over de tijdelijke
afsluiting van de Kapperallee (de weg over de sluis). De Kapperallee wordt van vrijdag 19 januari
07.00 uur tot ten minste maandag 22 januari 19.00 uur volledig afgesloten voor alle verkeer, ook voor
fietsers en voetgangers. Op donderdag 18 januari wordt er al één rijstrook van de Kapperallee
afgesloten. Het wegverkeer wordt omgeleid: fietsers via de oude IJsselbrug en autoverkeer via de
N348 (rondweg Zutphen). De omleidingsroute wordt aangegeven met borden.
Mocht er niet ontplofte afwerpmunitie uit de tweede wereld oorlog gevonden worden kunnen de
werkzaamheden uitlopen en blijft de Kapperallee langer dicht voor wegverkeer en voetgangers.

Planning
Wijnhofstraat
Datum
9 t/m 22 januari
18 t/m 19 januari
25 januari
5 februari
10 februari
20 februari

Activiteit
Rekentoets 2A, 2F, 3F
Rekentoets 2A-ER, 2ER, 3ER
Deadline keuzeprofiel leerjaar 2
Winterberg
Open dag vakcollege (10.00-14.00 uur)
Proeflessen vmbo (mavo-XL en vakcollege) voor leerlingen van groep 8 en
hun ouders (19.00-20.30 uur). Inschrijven via website vanaf de open dag.

Isendoornstraat
Datum
15 t/m 19 januari
15 t/m 18 januari
20 januari
22 januari
23 januari
24 januari
25 januari
26 januari
29 januari
31 januari
2 februari
6 en 7 februari
10 februari
13 februari
14 t/m 16
februari

Activiteit
H3 + V3: toetsweek 1 / H4 + H5 + V5 + V6: toetsweek 2 / H5 + V6: rekentoets
M3 + M4: toetsweek 1 / M4: rekentoets
Open dag Stedelijk Lyceum (10.00-14.00 uur)
H5: klt Frans / H3: profielkeuzedag
H5: klt Duits / V6: klt Engels
H5: klt Engels / M4: klt Duits / V6: klt Frans
M4: klt Engels
M4: klt Nederlands / M4: definitieve versie profielwerkstuk inleveren
H4 + V5: voorlichting profielwerkstuk
M4: bte excursie
Lagerhuis debatwedstrijd
Proeflessen lyceum voor leerlingen van groep 8 en hun ouders (19.00-210.30
uur). Inschrijven via de website vanaf de open dag.
Open dag mavo-XL (10.00-12.30 uur)
SoS pop
H4 + H5 + V4 + V5 + V6: inhaal/herkansing toetsweek 2
H3+ V3: inhaal toetsweek 1 + inleveren voorlopige profielkeuze

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 12 februari; ook de
nieuwsbrief van maart zal in verband met de vakantie eind februari een weekje later verschijnen.
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

Like ons op Instagram

