NIEUWSBERICHT 2018 - 2019
Nummer:
Datum:

3
13 december 2018

Agenda
De jaaragenda kunt u vinden op de website www.novalis.nl onder het kopje roosters.
bijlage 1 info FRT
bijlage 2 aanmeld formulier OMF 2018-2019
Training “Omgaan met faalangst” (OMF!)
Vanaf januari 2019 zal de training “Omgaan met faalangst” (OMF!) van start gaan voor de klassen 7,8,9.
De training van 8 sessies zal plaatsvinden op woensdagochtenden van 8.30 uur tot 10.00 uur
Aanmelding voor vrijdag 8 december
Deze training is bedoeld voor leerlingen waarvan je de volgende uitspraken kunt verwachten:
Ik ben bang om op te vallen in de klas;
Ik hoop dat mijn leraar niets aan mij vraagt in de klas;
Ik ben bang dat andere jongens en meisjes mij niet leuk vinden.
Ik doe het toch allemaal fout;
Ik word snel rood of erg verlegen;
Ik moet er niet aan denken om voor de klas te presenteren.
Dit zijn wat uitspraken van leerlingen die in zoverre last van faalangst hebben, dat het hun belemmert in hun
dagelijks functioneren. Dit kan tot uiting komen in contacten met leeftijdsgenoten, maar ook in relaties tot
volwassenen. Daarnaast kan een leerling erg onzeker zijn over zijn eigen “ kunnen” waardoor hij/zij moeite heeft
om zich leerstof eigen te maken of bij toets of spreekbeurten bang zijn om fouten te maken.
Voor meer informatie en aanmeldformulier, zie de bijlage.
Lucia-Anne Schepens en Machtelt Alkemade

Voor ouders van examenklassen 10 A+B, 11 A+B en 121 A+B
Extra examentraining in de buurt
Om ervoor te zorgen dat uw zoon/dochter zich optimaal kan voorbereiden op de (school)examens, bieden wij de
mogelijkheid om een extra examentraining te volgen. Wij zijn daarom een samenwerking aangegaan met Lyceo.
Dit zorgt ervoor dat de examentrainingen plaatsvinden bij ons in de buurt, namelijk op het Frits Philipslyceum in
Eindhoven en het Eckart College in Eindhoven. Hierdoor worden de trainingen aangeboden tegen een gereduceerd
tarief.

Direct inschrijven
Inschrijvingen voor de examentraining kan via www.lyceo.nl/novalis
Wij raden u van harte aan om niet te lang te wachten met inschrijven zodat u verzekerd bent van een plek.
Meer weten?
Heeft u vragen of wilt u meer informatie over de examentrainingen of over Lyceo? Neem dan contact op met
Lyceo door te bellen naar 071-79 000 40 of kijk op www.lyceo.nl.

Beste studenten en verzorgers,
Ik ben Hanna Wollscheid en ik ben dit schooljaar als vrijwilliger een jaar lang werkzaam op het Novalis College.
Vorig jaar lanceerde Laura Köster (vrijwilliger van het schooljaar 2017/2018) een project met ansichtkaarten van
over de hele wereld. Deze ansichtkaarten zijn op het Novalis terug te vinden op een grote wereldkaart in de
trappenhal en in een map die bij de ingang ter inzage ligt. Men is nu ook bij mij gekomen met de vraag om een
project met een internationale achtergrond te starten. Om die reden zou ik een map “Internationalisering” willen
maken en ontwerpen. De inhoud van deze map moet dan bestaan uit profielen van landen waar onze leerlingen
vandaan komen of waar ze in (het bijzonder in) geïnteresseerd zijn.
In deze map worden studenten niet bij naam genoemd, zelfs niet aan een klas gelinkt (i.v.m. privacy).
Om deze reden zou ik u willen vragen de volgende vragen te beantwoorden. Dit kan worden gedaan in een Word
bestandje, of door de antwoorden als e-mail te versturen of de vragenlijst af te drukken en terug te sturen / in te
leveren.
Dit kan naar:
Hanna Wollscheid
Novalis College
Sterrenlaan 16
5631 KA Eindhoven
h.wollscheid@novalis.nl.
Met vriendelijke groeten,

Hanna Wollscheid
Het gaat om de volgende vragen:
1. Ben je geboren buiten Nederland? -Zo ja, waar?
2. Komt jou familie uit een ander land? -Zo ja, waar vandaan?
3. Is jouw moedertaal Nederlands? – Zo niet, wat is jou moedertaal?
4. Ben je wel eens langer dan twee weken in een ander land geweest? -Zo ja in welke?
5. Is er een land waar je (speciaal) in geïnteresseerd bent? Zo ja, in welke? En waarom?

