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Het examenjaar is een spannend jaar! Om onze examenleerlingen wat extra zelfvertrouwen mee te geven zijn we 
een samenwerking aangegaan met Lyceo, een van de bekendste examentrainers van ons land. Dankzij deze sa-
menwerking krijgen onze examenleerlingen de mogelijkheid om op school een 2 daagse training te volgen. Op dit 
moment hebben meer dan 70 leerlingen zich ingeschreven voor de gratis trainingen op 21 en 22 april. De inhoud 
van een examentraining sluit aan op het komende centraal eindexamen. Tijdens de trainingen wordt de volledige 
examenstof herhaald en is er tijd en aandacht voor de onderdelen waar een leerling extra aandacht aan wil besteden. 
Lyceo werkt met eigen ontwikkeld lesmateriaal dat ieder jaar, in samenwerking met universiteiten, wordt vernieuwd 
en aangepast. Uit onafhankelijk onderzoek blijkt dat deelnemers gemiddeld 0,9 punt hoger scoren voor het vak 
waarvoor zij een examentraining hebben gevolgd. 

Wij wensen onze examenleerlingen veel succes tijdens de trainingen.

Samenwerking met Lyceo Examentrainingen

Koloniale sporen
Renske, Lisa en Emmy spraken met Tineke van der Wou-
de-Zulver. Ook zij werd in Indonesië geboren en had tot 
haar veertiende een heel fijne jeugd. Daarna woonde 
ze in een Jappenkamp, waar ze het moest doen met 75 
gram rijst per dag. “Soms kregen we er een darmragout 
van slachtafval bij of een ei dat we met z’n vieren moes-
ten delen.”

Olivier, Floris, Joep en Tobias tenslotte vertelden het ver-
haal van de op Sumatra geboren Theo Thumjaman. Toen 
hij zes jaar oud was kwam hij met de boot naar Neder-
land. De tocht duurde twee maanden en was zo zwaar 
dat er mensen bezweken. Hij zag hoe ze overboord wer-
den gegooid. De eerste jaren in Nederland waren zwaar. 
“We waren arm en soms moest je wel een uur lopen voor 
de boodschappen. Ik herinner me dat we met een kar of 
slee bij allerlei boeren eten gingen halen”

De volledige interviews zijn hier terug te lezen: https://
inmijnbuurt.org/thema/koloniale-sporen-in-mijn-buurt/

Leerlingen uit de 8e klas hebben zich van 7 tot en met 18 
maart verdiept in het koloniale systeem en vooral ook in 
de sporen die daarvan nog steeds zichtbaar zijn. Tijdens 
het project Koloniale Sporen kregen ze tal van gastlessen 
en leuke workshops op het gebied van koken, batikken, 
poëzie en dans. Ook interviewden ze ouderen met herin-
neringen aan de koloniale tijd. Op 18 maart werden deze 
verhalen door de leerlingen verteld. 

Tijdens de afsluitende bijeenkomst voerden de leerlingen 
ten overstaan van veel ouders én alle aanwezige geïn-
terviewden Antilliaanse dansvoorstellingen uit, droegen 
ze hun zelfgeschreven gedichten voor en waren de batik 
kunstwerken te bewonderen. Ook rook het in de gymzaal 
heerlijk naar de zelfbereide hapjes.

Het indrukwekkendst waren toch wel de verhalen.  
Sophie, Julia en Lunamé interviewden Trees Bauwens, die 
in 1933 in Batavia werd geboren. Ze zag hoe haar buur-
jongen werd vermoord. En vertelde over het moeilijke 
moment waarop haar ouders binnen twee dagen moes-
ten beslissen of ze naar Nederland wilden vertrekken.



Kunstweken

De eerste twee weken van maart was het een gezellige, creatieve boel in het Novalis College. Terwijl de leer-
lingen van de bovenbouw op stage of eindreis waren, kregen de leerlingen van klas 7 en 8 alle ruimte om zich 
creatief te ontplooien tijdens de kunstweken. Op vrijdag 18 maart werd dit bijzondere evenement afgesloten 
met een bruisend festival.

Tijdens de jaarlijkse kunstweken worden de leerlingen uitgedaagd om op ontdekkingstocht te gaan. Ze maken kennis 
met alle denkbare kunstvormen, zoals dans, drama, beeldende kunst, fotografie, mode en podcasts. 

Thema van de kunstweken was dit jaar: ‘Begin bij jezelf’. Om de leerlingen te inspireren waren er op de openingsdag 
tal van presentaties en workshops. Zo maakten de leerlingen onder leiding van een theaterdocent een korte per-
formance, leerden ze de kneepjes van, de tijdens de slavernijperiode ontstane dansvorm, stepdance en schreven ze 
songteksten onder begeleiding van Max Martin.

Daarna brak de tijd aan om zelf aan de slag te gaan in een discipline naar keuze. Leerlingen mochten volop samen-
werken, ook met leerlingen uit andere klassen. En ook mocht gewerkt worden in de hele school. Zo werd er niet alleen 
in de lokalen hard gewerkt, maar transformeerden ook de gangen en aula tot ware ateliers. Het leverde geweldige 
projecten op, zoals jurken, geboetseerde hoofden, schilderijen, stokpaarden en bloemen.
Op verzoek van de leerlingen stond het afsluitende kunstfestival in het teken van de oorlog in Oekraïne.
Studio040 maakte een leuke sfeerimpressie van het festival. Kijk hier naar het verslag: 
https://studio040.nl/nieuws/artikel/novalis-college-zamelt-geld-in-voor-oekraine



3

Bruisende talentenjacht vol dans, zang en muziek

Het Novalis College barst van het talent. Dat bleek 
maar weer eens tijdens de Talentenjacht van vrijdag 8 
april. Twaalf acts, onder meer zang, dans, rockband-
jes, piano en ook een monoloog, brachten het toege-
stroomde publiek in vervoering. 

De Talentenjacht is een jaarlijks terugkerend spektakel op 
het Novalis College. Klas 10D organiseerde  de avond dit 
jaar samen met muziekdocent Carolijn van Velthoven. 
Elk jaar melden zich vele leerlingen aan om hun talent 
voor een groot publiek te tonen. Dit jaar waren de zan-
gers en zangeressen in de meerderheid. Ook waren er 
twee startende rockbandjes, een dans-act en een bijzon-
dere monoloog te zien. De jury, bestaande uit docenten 
Betty van den Broek en Teun Stienen en een leerling uit 
de organiserende klas 10D, had de mooie taak om tips en 
tops uit te delen aan de kandidaten. 

Als opening zette Jade uit 10D een mooie sfeer neer met 
het nummer Hounddog van Elvis. Daarna zagen we op 
een donker podium een bijzondere lichtgevende ukelele 
verschijnen en hoorde we de prachtig heldere stem van 
Lana. Ze zong het nummer July van Noa Cyrus.
Andere solo-zangeressen van de avond waren Ilena met 
het nummer Mijn leven is van mij van de musical Elisa-
beth, Lotte Kramer zong Homesick van Dua Lipa waarbij 
ze zichzelf begeleidde op de vleugel en Amber zong het 
indrukwekkende nummer At Last van Etta James. 

Janne en Lotte zongen prachtig tweestemmig het aan-
grijpende Ze huilt maar ze lacht van Maan waarbij Jan-
ne begeleidde op gitaar. Dit duo werd door de jury ge-
vraagd te spelen op het schoolfeest maar helaas zijn ze 
verhinderd. 
Misschien zien en horen we onze talenten nog snel eens 
bij een andere gelegenheid!

Er speelden deze avond twee rockbands. De schoolband 
Barrier Breakers bracht de zaal aan het swingen met 
een eigen geschreven nummer Life is so f*cking cruel. 
De band had slechts enkele malen gerepeteerd, maar 
maakte zo’n grote indruk op de deskundige jury dat het 
optreden werd beloond met een gig: optreden op het 
schoolfeest! De tweede band van de avond was tevens 
ook de afsluiter. Jet en Myrthe, beiden op gitaar, en Lu-
namé op drums speelden een mooie en krachtige song 
van de Pixies. De meiden waren voor deze gelegenheid 
bij elkaar gekomen.
Bijzonder waren verder nog de dansvoorstelling Rain van 
Sonja; ze maakte zelf de choreografie! Ook viel de boei-
ende monoloog uit Villa Volta van Ilena op. Jazeker, nog 
een keer Ilena! En Jort, ook uit klas 10D slaagde erin om 
de hele zaal te laten meevoelen met een prachtige ver-
tolking van het nummer Het Dorp van Wim Sonneveld. 
De avond werd als vanouds afgesloten met een docen-
tenact. Met het nummer California Dreaming toonden 
ze aan dat niet alleen de leerlingen beschikken over veel 
talent! Alles werd op een zeer vrolijke manier gepresen-
teerd door Isa en Roos uit 10D. 



Onze talenten kregen een podium!
Met dank aan klas 10D en muziekdocent Carolijn van Velthoven. 



 
   
  
    

Mamma Mia here we go again  

We konden goed met mevrouw Vos-
kuilen overleggen over hoe we het 
wilden hebben. Het was wel span-
nend hoe het er uit ging zien, want 
we hadden een paar tussenweken, 
maar het is helemaal goed gegaan 
en dat dankzij de inzet van onze klas. 
Je merkte dat na de eindreis iedereen 
bij elkaar stond en dat kon je ook 
terug zien in het stuk. We hebben 
veel gelachen en en dat was het be-
langrijkste. We willen graag mevrouw 
Voskuilen en meneer Diebels namens 
onze hele klas bedanken.

Groetjes 
Klas 12A 

Agenda
  
□ 
□
□ 

Zie voor het jaarrooster novalis.nl

21 en 22 april: Examentraining Lyceo
Vrijdag 22 april: Schoolfeest 17.00 – 20.00 uur
25 april t/m 6 mei: Meivakantie

Het Novalis beleef je samen!

We hebben als klas Mamma Mia opgevoerd en het was vooral ontzettend 
gezellig om er aan te werken. We hebben veel samengewerkt, wat goed ging.  
Ook al hadden we maar drie weken, we zijn er vol voor gegaan en hebben 
geweldige voorstellingen neergezet. Iedereen zat in zijn rol en had plezier 
met alle liedjes en het dansen. 

Terugblik op de stages
Na een periode van Covid-19 hebben de leerlingen van de klassen 9ABCD, 
10CDF en 11C dit jaar gelukkig weer stage mogen lopen. Het opstarten was 
weliswaar een moeizaam proces: Voor de 9e klassen omdat er nog veel Covid 
heerste en menig winkel dermate onderbezet bleek dat er geen begeleiding 
mogelijk was. Voor de 10e  en 11e klassen waren er behalve voorgaand pro-
bleem ook nog beduidend wat instellingen die überhaupt nog geen stagiai-
res aannamen. Zoals het andere jaren alleen de 9e klassen waren die voor het 
eerst op stage gingen, gold dat dit jaar ook voor de 10e klassen. Met veel ups 
en downs lukte het uiteindelijk in de meeste gevallen om een fijne en leerza-
me stageplaats te bemachtigen.

Wàt waren de leerlingen de eerste dagen moe! Na al dat binnenzitten achter 
een pc moesten ze plots hele werkdagen veelal staand en lopend vullen! Na 
een paar dagen begon het te wennen en konden de leerlingen er ècht van 
gaan genieten om even vòl in het leven te staan en een paar weekjes niet 
zoveel theorie te moeten verhapstukken…. 

Veel stageadressen reflecteerden hoe fijn het was om leerlingen van het No-
valis College te mogen begeleiden omdat het met deze leerlingen echt fijn 
werken is: ze kunnen zóveel en pakken lekker aan. Het valt vaak niet eens op 
dat de stagiaires soms pas 14 of 15 jaar zijn!

Er zijn ook weer verschillende leer-
lingen die er een geweldig bijbaantje 
aan over hebben gehouden. 
Nu zijn de stages al even voorbij en 
kunnen leerlingen er met een goed 
gevoel op terugkijken!

Angelique Brandt (Stagebegeleider) 
______________________________________

Ik vond het een heel leuke ervaring, 
ik heb er ook heel veel van geleerd. 
Natuurlijk heb ik ook foutjes ge-
maakt maar dat maakt deel uit van 
het leerproces.
Ik heb van binnenuit geleerd hoe een 
winkel werkt en dat was anders dan 
wat ik van te voren had verwacht.  
Ik had een fijne stagebegeleider,  
daarvan mocht ik veel verschillende 
dingen doen. Ik heb me dus niet hoe-
ven te vervelen.

Groetjes, Matthias 
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