NIEUWSBERICHT 2018 - 2019
Nummer:
Datum:

1
13 september 2018

Agenda
De volledige jaaragenda staat op de website www.novalis.nl onder het kopje roosters.

17-sep18
18-sep18
20-sep18
25-sep18
26-sep18
27-sep18
28-sep18
29-sep18
3-okt-18

2

38 maandag

Ouderavond klassen 11

2

dinsdag

2

donderdag Ouderavond klassen 12

2

dinsdag

2

woensdag ouderavond leerproblemen

2

donderdag presentatie WOW in HO

2

vrijdag

onderwijsbeurs, verplicht voor 9A, avond

2

zaterdag

onderwijsbeurs, verplicht voor 9A, avond

2

8-okt-18

studiedag

woensdag WOW dag
41 maandag

9-okt-18
10-okt18
11-okt18
12-okt18
10-0k618
15-okt18

Ouderavond klassen 10

leerlingen vrij

presentatie WOW tijdens HO

50 minutenroost t/m het 4de
lesuur
aangepast rooster

dinsdag

aangepast rooster

woensdag

aangepast rooster

donderdag werkweken, excursies, stage, cultuurreis
en uitwissel.
vrijdag
Het definitieve programma volgt nog.

aangepast rooster
aangepast rooster

woensdag Fontys HBO voorlichtinsavond
42 maandag

herfst vakantie

vakantie

Beste ouders/ verzorgers, en leerlingen
Een nieuw schooljaar!
We zijn weer begonnen! Zes weken vakantie: ze zijn omgevlogen. We hopen dat iedereen goed heeft kunnen
uitrusten in deze periode.
Een nieuw schooljaar, met lessen, activiteiten, toneelavonden, stagepresentaties, lezingen enz.

Wij wensen leerlingen, ouders en team een goed, inspirerend en succesvol jaar!
Mw. M. Vermeer,
rector

Nieuw personeel
Dit schooljaar zijn er een aantal nieuwe mensen bijgekomen:
Mw. C. van Velthoven, muziek
Mw. S. Janson, Nederlands
Mw. J. Slits, scheikunde en wiskunde
Dhr. R. Verhoeven, economie
Mw. N. Stepher, geschiedenis
Dhr. K. v.d. Poel, toa
Dhr. E. Huisman, conciërge
Dhr. R. Dinslage, conciërge
Michaël
Hoe moedig ben je? Op 3 oktober vieren we op school het Michaëlsfeest. Na twaalf uur vervallen de lessen en gaat
iedereen aan de slag. Klas 7 en 8 verzorgen een braderie en klas 9 en 10 onder begeleiding een theaterfestival.
Beide zijn vanaf 14.30u tot 16u voor iedereen van buitenaf toegankelijk. Klas 10A, 10B, 11 en 12 gaan de wijde
wereld in om grenzen te verleggen en ondernemen zelf activiteiten om geld op te halen. Het doel dat we dit jaar
ondersteunen is het Waldorf Kakuma project. Een Vrije school in een vluchtelingenkamp in Kenia.

Op naar Brest
Wist je dat de Fransen echt heel veel eten, zelfs warm op school in de grote pauze die wel twee uur duurt?! Na de
ontvangst van een groep leerlingen uit Brest, is het nu aan ons om 1000 kilometer te reizen. Een week lang zullen
we met 14 tiende klassers in Brest verblijven. De leerlingen slapen allemaal in een gastgezin en gaan overdag
naar school. Zo leren we de andere cultuur kennen en het dagelijkse leven elders. Van 7 tot en met 12 oktober
zijn we en France.

Toneel klas 10B
Volwassen worden, hoe doe je dat? Moet je dit afkijken van de hazen en de forellen in de beek, of juist
volwassenen in alle details nadoen? Blijf je op het rechte pad of gaat het alleen maar om het doel? Klas 10B oefent
momenteel hard om op 14 september een levendige bewerking van Pinokkio op de planken te zetten. Komt dat
zien, komt dat zien!
Vrijdag 14 september om 19u en 20.30u speelt de voorstelling van klas 10B op het Novalis.

Gevonden voorwerpen
In de week van 22 t/m 26 oktober (in de week ná de herfstvakantie) zullen alle gevonden voorwerpen en
kledingstukken in de hal worden uitgestald.
Tot de laatste dag mag datgene wat verloren raakte, worden opgehaald. Daarna wordt alles aan een goed doel
geschonken.
Voor vragen kunt u zich wenden tot de conciërge, dhr. R. Dinslage, r.dinslage@novalis.nl

Gratis toegang tot de online grote bosatlas en kleine bosatlas
De Grote Bosatlas bestaat alweer 140 jaar! Reden voor een feestje en daarbij horen cadeautjes. Alle leerlingen
ontvangen daarom t/m 1 augustus 2019 gratis toegang tot de digitale Grote én Kleine Bosatlas. Zowel De Kleine
Bosatlas (61e editie) als De Grote Bosatlas (55e editie) zijn volledig online beschikbaar. Ter kennismaking kunnen
leerlingen het komend schooljaar geheel gratis gebruik maken van de online atlassen.

De activeringscode voor De Grote Bosatlas is: W000W86-EWY4JAQ-9GHNHJR-96VT4P2
U kunt de code invoeren op https://grotebosatlas55.online.noordhoff.nl
De activeringscode voor De Kleine Bosatlas is: W0GW9WH-UG24J60-84EU7N8-KQN5LAX
Voor De Kleine Bosatlas gaat u naar https://kleinebosatlas61.online.noordhoff.nl
Lukt het toch niet? Neem dan contact op met l.vandewouw@novalis.nl

Open Dagen, meeloopdagen en voorlichtingsactiviteiten
Vanaf september beginnen de voorlichtingsactiviteiten van de instellingen voor vervolgonderwijs.
Het bezoeken van open dagen is een zeer belangrijk onderdeel van het keuzeproces. Je ziet op zo’n dag welke
opleidingen een instelling aanbiedt, je kunt veel informatie van verschillende studies inwinnen en de sfeer een
beetje proeven.
Voor open dagen moet je je ook aanmelden! Op deze dagen worden ook vaak proefcolleges of workshops
aangeboden waarvoor je je ook apart moet inschrijven. Let op: deze zitten snel vol dus wees er snel bij!
Voor leerlingen uit de examenklassen of voorexamenklassen is het aan te raden om je in te schrijven voor een of
meerdere meeloopdagen, proefstudeerdagen (hbo/wo) of wegwijsdagen (mbo). Doe dit als je je al redelijk in een
studie hebt verdiept, en je wilt echt weten of het daadwerkelijk iets voor je is. Of, wanneer je twijfelt tussen twee
of drie studies of instellingen. Op een meeloopdag ontdek je het beste of een studie echt bij je past.
Meeloopdagen zijn altijd door de week. Je moet je hiervoor eerst aanmelden bij de instelling. Voor het bezoeken
van meeloopdagen kun je verlof vragen. Als je je hebt aangemeld krijg je van de desbetreffende instelling een
bevestiging van je inschrijving. Deze kun je, samen met je aanvraag voor verlof, doorsturen
naar: absentie@novalis.nl
Het is niet toegestaan om een meeloopdag (proefstudeerdag/wegwijsdag) te volgen tijdens een toets- of
examenweek. Als je, buiten de toetsweek, toch een PTA-toets hebt op die dag, moet je ook aan de betreffende
docent en de examencommissie toestemming vragen en een inhaalmoment afspreken.
Hieronder vind je data van voorlichtingsactiviteiten in de regio. Voor de klassen 9, 10hv en 11v zijn een
aantal activiteiten verplicht, hierover zal in de lessen en op de ouderavond informatie worden gegeven. Deze
activiteiten zijn niet verplicht voor de klassen 10 vt, 11h en 12hv, maar wel heel erg aan te raden. Voor nog
ontbrekende informatie: hou je mail in de gaten en lees het nieuwsbericht of kijk op onze site onder ->onderwijs>decanaat.


Vrijdag 28 september en zaterdag 29 september: Onderwijsbeurs Zuid. Beursgebouw Eindhoven
Aanmelden kan gratis via www.onderwijsbeurszuid.nl



Woensdagavond 10 oktober 2018: Fontys voorlichtingsavond.
Locatie Fontys Rachelsmolen. Rachelsmolen 1 ,Eindhoven.
Inschrijvingslink volgt.



Dinsdagavond 23 - en donderdagavond 25 oktober 2018:
HBO voorlichtingsavonden. Locatie Stedelijk College, Henegouwenlaan 2, Eindhoven. Inschrijvingslink
volgt.



Dinsdagavond 27- en donderdagavond 29 november: WO voorlichtingsavonden. Locatie Stedelijk
College, Henegouwenlaan 2, Eindhoven. Inschrijvingslink volgt.



Maandagavond 10 december: MBO avond. Locatie Eckart College Damocleslaan
3, Eindhoven. Inschrijving via formulier in mentoruur.



Beroepen en Bedrijvenmarkt. De datum van deze avond is nog niet vastgelegd. Vooral voor klassen 9 maar
eventueel voor een enkele geïnteresseerde examenkandidaat ook toegankelijk.

Met vriendelijke groet,
Riciëlle Smits, decaan VMBO
Daniëlle Stephan, decaan Havo/VWO

Schoolorkest IN CONCERT 2019
woensdag 10 april
donderdag 11 april
locatie: de EFFENAAR
Repetities twee keer in de maand op donderdag tussen 15.00-17.00.
Iedere leerling is welkom, elk niveau.
Leerlingen kunnen nu inschrijven door
-

Naam;

-

Mailadres

-

06-nummer;

-

Instrument;

Te mailen naar j.wershoven2@chello.nl.

