NIEUWSBRIEF TWEETALIG VWO
Here we go again!
We kunnen weer reizen, uitwisselen, op excursie gaan en gastsprekers
uitnodigen. En dat doen we dus ook.
Zo heeft tvwo 3 een fantastische reis naar Dublin gehad en tvwo 4 heeft, als
alternatief voor Italië, een 3-daagse excursie naar Brussel gemaakt.
Binnenkort zijn de brugklasleerlingen en tweede klassers aan de beurt.
Hoe goed de online alternatieven ook waren, er gaat niets boven de sfeer
echt proeven, in een gastgezin verblijven en samen mooie avonturen
beleven. Dit kwam ook weer naar voren bij onze oud-leerlingen die voor de jaarlijkse ‘alumni talks’
weer terug op het Elde waren. Wat een band hebben zij samen opgebouwd en wat een lol hebben ze
nog om al die reizen en uitwisselingen. Een mooi netwerk.
Ook nu weer staat deze newsletter vol met verslagen van ons newsteam. En dit is nog maar een
greep uit wat we doen. We hebben onze doorlopende leerlijn tweetalig vwo versterkt en visueel
gemaakt. Hierover zullen we de volgende keer meer vertellen.
Vergeet niet de nieuwsbrief (t)vwo-havo te lezen voor alle andere zaken die ook voor onze
leerlingen van toepassing zijn.
Wij wensen u en uw gezin een hele fijne meivakantie toe en onze examenkandidaten heel veel
succes met de voorbereidingen voor hun examens.
Hartelijke groet namens het TTO-team,
Hélène Jaspers
Teamleider (t)vwo
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Guestspeaker Bas Horsting (Sweco) – tvwo-3 en -4
On the 6th of April the TTO year 3 and 4 students were invited
to listen to a guest speaker. The guest speaker Bas Horsting is
an architect and urban planner. He has worked on many
projects in which the 17 sustainable development goals (SDG’s)
are important. He designs future cities that have a sustainable
environment and healthy people. With these projects they try
to make the world greener, healthier and more sustainable. Bas
Horsting and his company Sweco transform the landscape
taking the SDG’s into account constantly. We could ask him
questions about what he does and how we could reach the
goals. Overall it was a very interesting presentation and we
learned a lot about sustainability.

Model European Parliament (MEP) (t)vwo-4 en -6
Impressie van een geslaagde Model European Parliament
(MEP) conferentie!
Op 11 maart vond de Plenaire Vergadering van de
regionale MEP-conferentie 2022 plaats op het Sint
Janslyceum in ’s-Hertogenbosch. Een prachtige afsluiting
van een inspirerende MEP-week en een kroon op het werk
van de deelnemers, coördinatoren en organisatoren.
Gedurende het MEP simuleerden 65 leerlingen uit de
provincie Noord-Brabant het Europees Parlement, waarbij
onderwerpen als The Green Deal, vluchtelingen en
genderidentiteit aan bod kwamen. Vier dagen lang hebben
de leerlingen alles in het werk gesteld om overtuigende
resoluties op te stellen. Het enthousiasme was dan ook
groot om tijdens de slotzitting met een volledig
'parlement' een dag lang met elkaar te kunnen debatteren
en anderen ervan te kunnen overtuigen de resoluties aan
te nemen. We zijn trots op acht van onze leerlingen uit (t)vwo 4 en 6 die deelnamen aan dit
geweldige project.
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Globaland XL tvwo-1
We had Globaland, a project for which you get to rule your own country. We had to earn Globas (the money). To
earn these Globas, you needed to win challenges and finish exercises. There was a film quiz, Ghetto Radio (you
had to make a parody on a song) and living comics (we had to tell a story in one image). The idea was to divide the
Globas among different departments and make policy choices. There were extra exercises for which you could
earn extra points and at the end, they counted all the points and the team with the most points won a chocolate
bar.

Bring anything but a backpack day - everyone
On the 24th of February, it was ‘Bring anything but a
backpack day’. Students could bring anything but a
backpack. Students were creative and brought funny
‘backpacks’ but there were some rules;
- no vehicles
- no animals
- not wider than 75 cm & not higher than 180 cm
- no pollution
Later on was decided who won and would get a gift card
for chicken nuggets at the Mac Donald’s. The winners where… Ryan and
Alvin!!!

Sara Alex guest speaker interview – tvwo-1
We asked an American called Sara Alex questions and she did answer them. She is from SouthCalifornia and she visits the Netherlands every 2 months. She was a geography major and told us cool
facts about the USA. For example: half
of Europe fits in the state of Texas. She
lives 10 minutes from Disneyland. We
all came up with 3 questions in
advance, but we could ask all sorts of
questions during the interview. She was
really nice and her manfriend (just a
friend but he’s a man) was also there.
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Picknick tvwo-2

Wat een leuke activiteit, picknick met de klas! Twee leerlingen hebben het initiatief genomen en in
overleg met de mentoren deze picknick georganiseerd. Het weer had niet beter kunnen zijn en de
heerlijke smakelijke zoete hapjes vonden gretig aftrek. Daarna pilonnenroof, de jongens tegen de
meisjes! Afsluiting met een lekker ijsje! Wat een leuke manier om een positieve boost te geven aan
de klas en groepsvorming. Voor herhaling vatbaar!
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European Parliament Ambassador School (EPAS) bijeenkomst 8 april
8 april zijn vier leerlingen van TVWO 2 en 3 naar Het Baarnsch Lyceum geweest. Zij volgden daar een
programma over het onderwerp duurzaamheid. Het “European Parliament Ambassador School”programma is bedoeld om leerlingen meer inzicht te geven in de Europese parlementaire
democratie, de rol van het Europees Parlement en de Europese waarden.
Het programma stimuleert leerlingen om actief deel te nemen aan de EU-democratie. Tot de
doelgroep behoren leerlingen met een diverse achtergrond op sociaal, geografisch en
onderwijsgebied.
Milan, Wouter, Stella en Zoë begonnen de dag met een inspirerend vragenuurtje met
Europarlementariër Bas Eikhout. Hij legde uit hoe het Europese Parlement werkt en de leerlingen in
de zaal konden kritische vragen stellen. Na deze geweldige opening gingen de leerlingen in groepen
uiteen en volgden ze diverse workshops. Onze leerlingen namen deel aan een workshop over
watermanagement in Nijmegen: hoe gaat een stad als Nijmegen om met het managen van de rivier
de Waal?
Hierna wederom een interessante spreker, Tessa Kramer. Zij ging in op de eigen rol binnen het thema
duurzaamheid. Zij gaf de leerlingen stof tot nadenken, onder meer aan de hand van stellingen. De
rode draad van haar verhaal: Wat kun jij morgen al gaan doen om de wereld en met name het
klimaat een stukje beter te maken?
De dag werd afgesloten met een voorstelling van de theatergroep De Kiesmannen. Op een luchtige
manier en met veel interactie werd het thema duurzaamheid nogmaals zeer geslaagd naar voren
gebracht.
Hiermee was de dag ten einde. Een mooie kennismaking met het EPAS en een zeer interessante en
leerzame dag voor onze vier leerlingen. We hopen er volgend jaar ook weer bij te mogen zijn.
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ALUMNI TALKS
Heel bijzonder was het om weer eens onze oud tvwo-leerlingen en -docenten te kunnen
verwelkomen. Op 14 april, traditiegetrouw de donderdag vóór Paaspop, was het zover en
organiseerden we alweer de derde editie van de ALUMNI TALKS. Op het programma stonden onder
andere twee talks van oud leerlingen en een interview met tto docenten die inmiddels genieten van
hun pensioen. Het was een enorm gezellige middag die in het teken stond van het ontmoeten van
oude bekenden, herinneringen ophalen en (ook voor de aanwezige tvwo-leerlingen die nu
eindexamen doen) netwerken. De volgende editie staat al op de kalender!

Cool campus – leerlingen basisschool
23 Februari 2022 was de cool campus. Dit zijn mini-lessen voor ‘groep-8ers’. Als eerste werden ze in
groepen opgedeeld. Voor de tweetalige minilessen had je de groepen paars en donkergroen. Er
waren twee lessen die de leerlingen hebben gevolgd, namelijk
natuurkunde en geschiedenis.
Bij de les natuurkunde van mevrouw Van Kraaij en meneer
Vermeulen konden de kinderen allemaal verschillende soorten
proefjes en onderzoekjes doen, bijvoorbeeld een onderzoekje
met magisch zand (hydrofoob zand). Dit is zand dat niet nat kan
worden. Zo onderzochten ze wat het verschil is in structuur
tussen het ‘’normale’’ zand en het magische zand, ervaarden ze
wat er met et zand gebeurt als het onder water komt en aan
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het einde van dit experiment moesten ze een conclusie schrijven.
Er waren ook nog experimenten om achter het centrum van de massa te komen én er werd
uitgezocht of lucht gewicht heeft. Het laatste experiment heette ‘’stick-man to life’’. Hierbij moesten
de kinderen op een stenen bord met een whiteboard stift een stokpoppetje tekenen. Hierna gingen
ze er een klein beetje water bij doen en dan kon je als vrij snel zien dat het poppetje ging drijven in
het water. Dit komt doordat een whiteboard stift heel weinig kleefmiddel heeft, hierdoor kan het dus
ook makkelijk weggehaald worden.
De andere mini-les die de kinderen hebben gevolgd was een les geschiedenis. Bij aanvang kregen ze
allemaal een foto. Dit was of een foto van een mens, of een foto van een voorwerp uit de
geschiedenis. De kinderen moesten hiermee hun groepjes vormen door een afbeelding te vinden die
paste bij hun eigen afbeelding. Zo had één leerling een afbeelding van Adam en moest hij zijn match
vinden, namelijk een leerlingen met een
afbeelding van Eva en iemand die een
plaatje had van een appel. Met dit groepje
gingen ze allemaal opdrachten doen.
Zo was er een quiz en er was een
opdracht waarbij plaatjes in de juiste
tijdsvolgorde gelegd moesten worden
(van oud naar nieuw).
Ik vond het helpen en meekijken bij de
mini-lessen heel erg leuk en hoop dat er
volgend jaar veel nieuwe tweetalig leerlingen bij komen.

Trip Malahide and Brussels tvwo-3 en -4
A few impressions……
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Onze stille kracht!
In een van onze voorgaande nieuwsbrieven introduceerden wij alle leden van het tvwo-nieuwsteam.
Eén persoon ontbrak in dat overzicht terwijl zij zonder twijfel onze stille kracht is. We hebben het
over Aletta Suiker. Zij helpt ons keer op keer om
de nieuwsbrief tot één mooi geheel te maken en
deze tijdig aan alle leerlingen, ouders en
medewerkers te verzenden. Daarbij stellen we
haar regelmatig op de proef want wij hebben wel
eens moeite om deadlines te halen. Gelukkig
weet Aletta altijd het hoofd koel te houden en is
het nog nooit gebeurd dat de nieuwsbrief niet op
tijd af was. Onze dank is dan ook groot en
daarom boden we haar een poosje geleden een
bloemetje aan.
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Activiteiten maart-april 2022 (alle data / activiteiten onder voorbehoud)

Voorlopige datum

Activiteit

Leerlingen

14 april 2022
19 april 2022
12 mei
12 en 13 mei 2022
13 mei 2022
16 t/m vr 20 mei 2022

Gastspreker Sara Alex
Gastspreker mr. Sieben
Europe=(E)U
Brugklaskamp deel 1
Excursie Den Haag (politieke dag)
Leerlingen vullen zelf rubric language
attitude in
Oudervoorlichtingsavond
uitwisseling Hattingen - Schijndel
Gastles diplomaat Amerikaanse
ambassade
CAE examen oefendag
Uitwisseling Schijndel – Hattingen
(onze leerlingen op reis)
Centraal Examen Engels
oefenochtend
Drama contest
Brugklaskamp deel 2
Uitwisseling Hattingen – Schijndel
(ontvangst Duitse leerlingen)
TTO-ochtend, o.a. uitreiken Best of
Term
Lesbezoek Erin Hallenbeck
Fulbright candidate

Tvwo-1
Tvwo-2
Tvwo-2 en -3
Tvwo-1
(T)vwo 3/havo 3
Tvwo 1 t/m 3

17 mei 2022
18 mei 2022
26 mei 2022
30 mei t/m 1 juni 2022
1 juni 2022
9 juni 2022
16 en 17 juni 2022
20 t/m 22 juni 2022
29 juni 2022
PM

Geen, ouders leerlingen
V2BT
Tvwo-4 en -5
Tvwo 3
Tvwo-2
Tvwo 5
Tvwo 2
Tvwo-1
Tvwo-2
Alle leerjaren
Tvwo-4
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