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Geachte ouders/verzorgers en beste leerlingen. 

Dit jaar starten we weer op veler verzoek met een nieuwsbrief per periode tussen de vakanties. 

In deze brief een terugblik op een aantal zaken uit de 1e periode; een vooruitblik naar de komende periode met bijzondere 

activiteiten en gebeurtenissen. Dit zal gedurende het komende jaar verder ook gevuld gaan worden. 

Als laatste blad is een overzicht toegevoegd met een aantal belangrijke data voor de komende periode. Dit ook om u en uw 

kind een overzicht te geven, te kunnen plannen en tussentijdse brieven waar mogelijk te voorkomen. Bewaar dit overzicht 

dus goed. 

Deze nieuwsbrief en haar opvolgers komen ook op de website te staan, zodat de info altijd is terug te vinden. 

Ik wens jullie allen een fijne herfstvakantie. 

G. Berends, locatiedirecteur Senior. 

 

Talentprogramma Cambridge diploma uitreiking. 

Als school organiseren wij elk jaar de mogelijkheid voor leerlingen om deel te aan het programma Cambridge Engels om op 

hoog niveau een extern gecertificeerd diploma te halen. Met dit diploma heb je een bewijs dat toegang geeft zonder extra 

eisen op het gebied van taal op buitenlandse universiteiten. 

Ook dit jaar hebben we op 8 oktober jl. weer een uitreiking gehad, alle geslaagden van harte gefeliciteerd! 
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Toetsweek 

Het rooster voor de eerste toetsweek met de vakken en de tijden is onlangs verstuurd. Elke dag worden de toetsen van die 

dag met de lokalen op de schermen gezet vanaf 8.10.  Hiernaast staat alles zoals gebruikelijk in Zermelo. 

Het eerste blok begint altijd om 8.30 uur. Alle leerlingen zijn uiterlijk 8.20 bij het lokaal. Is iemand te laat dan meldt diegene 

zich eerst bij de conciërge. 

Bij vragen of onduidelijkheden kunnen leerlingen zich melden bij S0.11 (toetsbureau) of lokaal S0.10. (supportlokaal). Hier 

kunnen ook laptops en usb sticks worden afgehaald voor de leerlingen die deze mogen gebruiken. Aan deze leerlingen 

vragen we om deze hulpmiddelen direct na de toets weer in te leveren. 

Nog even wat reminders: 

• Doe alle spullen die je niet mee mag nemen (tassen, mobiel, enzovoort) in je kluisje. Je kunt deze spullen niet 

meenemen het lokaal ik. Je jas mag ook niet mee het lokaal in dus.  

• Zorg dat je op tijd bent; minimaal 10 minuten voor het begin van de toets. Is je toets in de LOS-zaal, zorg dan dat je 

er 15 minuten voor het begin van de toets bent. 

• Zorg dat het stil is bij de lokalen en op de gangen.  

• Luister goed naar de instructies en stel vragen voor het begin van de toets. 

• Neem een boek mee om de wachttijd te overbruggen. (Je mag bij de toetsen van 50/60/100 minuten NIET eerder 

weg!) 

• Inhalen kan alleen als er vooraf een geldige absentiereden is doorgegeven aan de school. Zonder geldige absentie 

is er standaard 1 punt aftrek van het cijfer. De inhaaldagen staan op de website; in dit geval 15 en 16 november. 

Voor deze inhaalmomenten worden de tijden en vakken later doorgegeven. 

Kun je deze dagen niet dan is de enige mogelijkheid de vrijdagen hierna om 15.00 uur. Andere afspraken kunnen 

niet gemaakt worden 

 

Ook namens mijn collega’s wens ik jullie veel succes! 

 

 

De Ouderklankbordgroep zoekt nieuwe leden 

Op het Zuyderzee Lyceum is er een Ouderklankboordgroep (OKG) actief. Hierin zitten betrokken ouders van zowel 

leerlingen op het junior als op het senior. Doordat een aantal kinderen afgelopen jaar examen heeft gedaan, is er een 

aantal ouders afgetreden. Daarom zijn we op zoek naar nieuwe ouders met frisse ideeën. 

Op dit moment zitten er nog vijf ouders in de OKG van wie vier ouders de kinderen al op het senior hebben. We willen dus 

heel graag ouders van kinderen op het junior lyceum erbij hebben, maar ouders met kinderen op senior zijn ook zeker 

welkom. In eerste instantie zouden wij graag vier nieuwe ouders verwelkomen 

 

Wat doet de OKG? 

De functie van de OKG is om een klankbord te zijn; een verbinding tussen school en ouders. De schoolleiding hecht groot 

belang aan goed contact met ouders en ouderbetrokkenheid. Door middel van de klankbordgroep kunnen ouders gevraagd 

en ongevraagd feedback geven, reflecteren, adviseren en evalueren. Onze kerndoelen zijn het onderwijs aan de kinderen, 
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onze leerlingen, voortdurend te verbeteren waar nodig en mogelijk, te werken aan korte en duidelijke communicatielijnen 

en borging van onderwijskwaliteit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

U kunt uw opmerkingen, zorgen, tips en tops richten aan de ouderklankbordgroep via de mail. Richt u deze aan: 

wilmasieders@outlook.com 

 

De school gaat samen met de OKG dit jaar aantal thema-avonden organiseren waarbij sprekers worden uitgenodigd en u 

als ouders vanzelfsprekend van harte welkom bent om met ons mee te denken en te praten. De thema’s die voor dit jaar 

o.a. op de agenda staan zijn: “zorg”, “ouders en school” “de nieuw te bouwen campus”. Ideeën en suggesties voor een 

thema-avond zijn van harte welkom. 

 

Belangstelling? Neem contact op met Wilma Sieders; samen maken we de school sterk!  U kunt reageren via bovenstaand 

emailadres. 

 

Namens de leden van de Ouder Klankbord Groep, 

Wilma Sieders 

 

Nieuws uit de mediatheek. 

Als school vinden wij het belangrijk dat leerlingen lezen. Lezen vergroot je woordenschat, wat weer helpt om beter te 

worden in begrijpend lezen. Lezen is ontspannend en het is heerlijk om je even mee te laten voeren naar een andere 

wereld. Wij proberen het leesplezier onder de leerlingen te vergroten door bijvoorbeeld schrijvers uit te nodigen. Özcan 

Akyol gaf op 8 september een lezing voor de 4e klas havo/vwo. Hij vertelde hoe zijn leven veranderde toen hij met 

literatuur in aanraking kwam. Ook voor de leerlingen van de 3e klas hebben wij een schrijfster uitgenodigd. Op donderdag 

11 november komt Margje Woodrow vertellen over haar boeken. 

 

Aan het begin van een nieuw schooljaar krijgen de brugklassen van het Junior en de Bonifatius mavo een introductieles in 

de mediatheek. Tijdens een introductieles leggen wij de catalogus uit en vertellen we hoe het lenen in zijn werk gaat. Met 

de “Aura Libraryapp” kunnen leerlingen lenen, verlengen, reserveren en zoeken in onze eigen catalogus Aura. De app kan 

gewoon op de mobiele telefoon of IPad gedownload worden. De mediatheek heeft een eigen website waar informatie op 

staat over de mediatheek en de collectie. Neem gerust eens een kijkje op de website. 

 

Vrijwilligers 

De mediatheek is op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Dankzij de vrijwilligers kan de mediatheek vijf dagen per week open 

zijn. Heeft u interesse of wilt u meer informatie, neemt u dan contact op met Petra Scholtens 

p.scholtens@zuyderzeelyceum.nl 

     

 

 

 

 

 

 

 

mailto:wilmasieders@outlook.com
https://zuyderzeecollege-emmeloord.auralibrary.nl/auraicx.aspx
mailto:p.scholtens@zuyderzeelyceum.nl
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De musical (lustrumviering) 

Eenmaal in de vijf jaar organiseert het Zuyderzee lyceum een grote musical. Ditmaal zal deze musical in het theater ’t 

Voorhuys worden gehouden. Reserveer alvast de uitvoeringsdata: 26 en 27 januari 2022! 

 

Brainstorm 

Na brainstormsessies met leerlingen is er een script geschreven door vijf mensen. Zowel tekst als muziek wordt door 

leerlingen en personeel geschreven. Vervolgens zijn al twee maanden meer dan 100 mensen betrokken bij de musical. 

Talent is er weer in overvloed: acteurs en actrices, mensen voor licht & geluid, grime, decor, kleding, PR tot en met de 

backing vocals en orkestleden. Wat een genot om iedereen zo enthousiast te zien. 

De muzikale leiding is handen Klaas Boersma en Jordy Hoekstra. De productie zelf wordt gedaan door Marcel Kroes. 

Inmiddels bruist het op de donderdagmiddag van het talent.  

Na de auditieronden in september zijn de toneelrollen verdeeld en inmiddels hebben de acteurs en actrices de eerste 

repetities achter de rug.  

 

Het verhaal 

Het verhaal zelf gaat over een directeur die de nieuwe Campus opent met een speech waarin hij duidelijk maakt dat 

iedereen met plezier en in pais en vree samenwerkt… althans in zijn wereld. De harde werkelijkheid wordt echter duidelijk 

wanneer twee rivaliserende bendes het onderwijs flink verstoren en de docenten desondanks de trein op de rails proberen 

te houden. Ook medeleerlingen krijgen het zwaar te verduren. 

Zoveel turbulentie in een nieuwe school…. als dat maar goed komt!  

 

En of het goed komt, kunt u natuurlijk komen bekijken en beluisteren op één van de vier voorstellingen op 26 en 27 januari 

2022 in theater ’t Voorhuys. 

 

Hoe de kaarten kunnen worden besteld zal binnenkort via verschillende media bekend worden gemaakt. 
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Online kookwedstrijd 

Maandag 18 oktober 17:00 uur is het zover, de dikke vette kookwedstrijd. 

[De wedstrijd is niet verplicht, je hoeft je niet aan te melden en het is niet voor een cijfer. Je kunt individueel meedoen of in 

een groepje. Kosten zijn voor eigen rekening.] 

 

Wat gaan we doen? 

• De chef-kok van Da Enzo gaat 18 oktober om 17:00 uur een gerecht maken. 

• Dit wordt live uitgezonden via YouTube via dit kanaal: https://www.youtube.com/user/mrkoolzaad2 

• De livestream start om 16:45. 

• Het gerecht is voor vier personen. 

• De ingrediëntenlijst en andere benodigdheden vind je in de mail die je na opgave hebt ontvangen. 

• Met deze ingrediënten ga je live meekoken met de chef-kok. 

• Zorg dat je de ingrediënten voor de start van de livestream in huis hebt en zorg dat alles klaarstaat voor gebruik. 

• Maak na het koken een foto van jezelf met het resultaat (je gerecht). 

• Deze foto stuur je naar een speciaal e-mailadres, dat tijdens de uitzending bekend wordt gemaakt. 

• Je kunt alleen meedoen met je schoolmail, andere mail wordt niet geaccepteerd. 

• Aan de hand van de foto’s bepaalt de chef-kok de top drie, de winnaars krijgen per mail te horen welke prijs ze 

hebben gewonnen. 

• De hoofdprijs is een tegoedbon van €50,-, de tweede prijs is een tegoedbon van 

€30,-, en de derde prijs is een tegoedbon van €20,-. De tegoedbonnen kun je alleen besteden bij Italiaans 

restaurant ‘Da Enzo’ in Emmeloord. 

 

Let op! Vraag toestemming aan je ouder(s)/verzorger(s) om gebruik te maken van de keuken en apparatuur en doe 

voorzichtig. De lijst met boodschappen hebben jullie via de mail ontvangen. 

 

Namens de organisatie: veel plezier en buon appetito!  

Mevrouw Schilder 

 

Running therapie 

Wat is Runningtherapie? 

Runningtherapie is een vorm van hardlopen om stressgevoel te verminderen, een betere stemming en minder angst- of 

paniekgevoelens te krijgen en/of een gevoel van chronische vermoeidheid te verminderen. Kortom: hardlopen om je beter 

te laten voelen! 

Met Runningtherapie wordt er in 10 weken stapsgewijs toegewerkt naar een duurloop van 25-30 minuten afgestemd op 

het niveau en tempo van de deelnemer. 

http://www.youtube.com/user/mrkoolzaad2
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Waarom hardlopen?  

Hardlopen kan iedereen leren en je kunt het overal en op elk willekeurig tijdstip doen. Het levert veel resultaat op zonder 

dat het veel tijd kost.  

Veel mensen die regelmatig hardlopen geven aan dat ze tijdens en na het lopen een ontspannen en opgeruimd gevoel 

ervaren in hun hoofd. 

 

Voor wie is Runningtherapie? 

Runningtherapie is er voor mensen die om verschillende redenen niet makkelijk en niet op eigen kracht tot bewegen 

komen. Ook bij re-integratie op het werk of bij herstel van ziekte of blessure kan Runningtherapie heilzaam zijn.  Daarnaast 

kan het mogelijk een oplossing bieden bij de volgende verschijnselen: 

• Depressiviteit en/of stemmingswisselingen 

• Burn-out, stress of overspannenheid 

• Angst- en paniekaanvallen  

• Onverklaarbare vermoeidheidsklachten  

• Slechte lichamelijke conditie  

• Lusteloosheid  

• Slapeloosheid 

Je hoeft géén loopervaring te hebben om deel te kunnen nemen aan Runningtherapie.  

Hoe ziet de Runningtherapie eruit? 

We beginnen met een intake. Tijdens de intake maken we kennis met elkaar, bespreken we verwachtingen en stellen we 

doelen. Het loopgedeelte duurt vervolgens tien weken. Tijdens deze tien weken wordt één keer per week individueel of in 

een kleine groep (maximaal drie personen) gelopen. 

Daarnaast wordt verwacht dat de deelnemer zelfstandig een of twee keer per week gaat oefenen. Deelnemers krijgen een 

schema dat verantwoord is opgebouwd en afwisselende sessies bevat. Na deze tien weken evalueren we hoe de training is 

verlopen en hoe er een passend vervolg aan kan worden gegeven. 

Praktische zaken 

Zorg zelf voor een paar goede loopschoenen en makkelijk zittende (sport)kleding. De loopjes vinden plaats in en om het 

Emmelerbos.  

Meer weten en/of aanmelden? 

Marcel Dijk: m.dijk@zuyderzeelyceum.nl 

 

 

 

mailto:m.dijk@zuyderzeelyceum.nl
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Agenda, vakanties en vrije dagen tot de kerstvakantie. 

Week Datum  Tijd Voor wie Waarom Overige informatie 

Week 42 16 t/m 24 okt     Herfstvakantie   

  
do-21/vr-22-
okt 

09:00 - 
16:30 uur Examenklassen Tentamentrainingen  

Extra ondersteuning 
Athena Studies 

Week 43 di-26-okt   4 havo + 4 vwo Excursie Groningen KuA Info volgt via docenten 

Week 44/45 di-9-nov Avond  4 mavo Friese Poort: BOM  
(Beroepen Oriëntatie 
Markt)  

  3 t/m 10 nov   Alle klassen Toetsweek 1.  Schema is verstrekt. 

Week 46 
ma-15/di-16-
nov   

Leerlingen die 
toets gemist 
hebben Inhaalmoment TW1/SE1 

Les volgens rooster 
Zermelo. 
inhaal schema volgt  

Week 47 di-23-nov Hele dag Docenten Leerlingbespreking 
Leerlingen hebben een 
thuiswerkdag 

  
wo-24/do-25-
nov   4 havo + 4 vwo Bezoek GGD Rooster in Zermelo 

Week 48 di-30-nov   5 havo + 6 vwo Sollicitatie project 
5 havo tot 13:30 uur| 
6 vwo vanaf 13:30 uur 

  do-2-dec vanaf 16:00 ouders Ouderspreekavond   

Week 49 di-7-dec 
13:00 - 
16:00 uur Docenten Studiedag/ontwikkeldag 

Leerlingen vanaf 12:10 
uur vrij 

  di-7-dec Avond  5 havo + 6 vwo 

Voorlichtingsavond 
Hermien Miltenburg  
 studeren aan HBO en 
WO  

Voorlichtingsavond 
voor ouders en 
leerlingen 

  wo-08-dec Avond  5 havo + 5 vwo 

HBO en WO voorlichting 
online(facultief voor 4 
havo en 4 vwo)   

  do-9-dec     Herkansing TW1/SE1 
Herkansbare toetsen 
richtlijnen PTA  

Week 50 wo-15-dec 
11:30 - 
16:00 uur 4 vwo + 5 vwo Sporttoernooi   

Week 51 wo-22-dec 
08:30 - 
13:00 uur 4 havo Sporttoernooi   

  do-23-dec   Examenklassen 
Activiteiten 
examenklassen Info volgt via docenten 

Week 52 
24 dec t/m 9 
jan     Kerstvakantie   

Week 01 6 t/m 8 jan 
9.00-16.30 
uur Examenklassen tentamentraining 

Inschrijving volgt. 
Extra ondersteuning 
Athena Studies 

Week 02 13 t/m 20 jan  Alle klassen Toetsweek 2 Indeling volgt. 
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