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nieuwsbericht

De kop is eraf! Na een welverdiende herfstvakantie 
gaan we weer hard aan de slag deze week. De ouder-
raad is het jaar ook goed begonnen. We namen af-
scheid van een aantal oudgedienden en verwelkomden 
nieuwe ouders. We hebben jammer genoeg nog wei-
nig ouders van het vmbo-t in de ouderraad. Lijkt het 
je leuk om deel te nemen aan de ouderraad? Mail ons!  
Ook de ouderraad had vorig jaar een roerig jaar. We be-
gonnen dit jaar goed door voor onszelf op een rij te zet-
ten wat we willen gaan doen. Belangrijk daarbij is dat we 
weer de verbinding voelen, met elkaar als ouders en met 
de school. En we willen meer zichtbaar worden als ouder-
raad. Dat gaan we onder andere doen door in de nieuws-
brief te vertellen waar we mee bezig zijn, zodat ouders 
bekend met ons zijn en ons weten te vinden. Op onze 
vorige vergadering hebben we onder andere het nieuwe 
ontwikkelingsplan besproken wat de schoolleiding ook 
presenteerde op de algemene ouderavond aan het begin 
van dit schooljaar. Het plan is nog in ontwikkeling en als 
ouderraad blijven we daar ook bij betrokken dit school-
jaar. We hebben gesproken over het organiseren van een 
thema-avond. Het kan heel fijn zijn om als ouders samen 
te komen rond een thema en daar van gedachten over 
te wisselen. 

Bericht van de ouderraad

Over data - over datum 
Net als U ben ik een data leverancier geworden. Via mijn 
online zoekgedrag en door mijn digitale aankopen op 
internet. Ik besteed er meer tijd aan dan ik wil en soms 
heb ik genoeg van al dat nieuws, al die informatie waar 
ik eigenlijk niks mee kan en zeker niks mee wil. Af en toe 
is mijn internetgebruik ronduit onnozel. Als een ijsbeer 
loop ik in de digitale kooi - neurotisch - dezelfde rondjes.
Er is niks en toch denk ik dat er alles te vinden is, dat 
maakt me ongelukkig. Ik sprak af met mijn zoon om 100 
dagen te gaan leven zonder YouTube. In plaats van You-
Tube kijken ging ik podcasts luisteren. Over de digitale 
mens en daarin kwam het boek ‘Wij Nihilisten’ van Hans 
Schnitzler ter sprake. Online reserveerde ik het boek in de 
bibliotheek en de volgende dag kon ik het afhalen. Door 
het lezen van dit boek begreep ik de ‘nerd’ in mezelf en 
kreeg ik een beeld van het kader dat zorgvuldig wordt 
opgetuigd door de digitale pioniers, Elon Musk, Jeff Be-
zos, Mark Zuckerberg en Ray Kurzweil - en het transhu-
manisme. Wat voor een mensbeeld schuilt hierachter? En 
hoe komt dat overeen met mijn persoonlijke normen en 
waarden. Ik lees over het hoe het dagelijkse leven vanuit
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Het kan heel fijn zijn om als ouders samen te komen 
rond een thema en daar van gedachten over te wis-
selen. Wordt vervolgd! Verder zijn het lesrooster en 
het toetsbeleid punten van aandacht dit jaar. Onze 
volgende vergadering is eind november. Heb je pun-
ten die we mee moeten nemen? Mail ons voor 20 
november op ouderraad@novalis.nl. 
Dit mailadres kun je ook gebruiken als je gewoon een 
vraag hebt, een opmerking, wat dan ook en je weet 
even niet waar je daar mee terecht kunt. We willen 
als ouderraad graag laagdrempelig zijn. Dus ook met 
een ‘simpele’ vraag kun je ons mailen!
De laatste vergadering spraken we ook over de digi-
talisering die een steeds grotere rol gaat spelen over-
al. Ons nieuwe lid Sarge Meulman schreef daar een 
stukje over. Hij is vader van twee kinderen in klas 7 en 
klas 9, docent modeltekenen op de Zaterdagacade-
mie, en enthousiast hondenbezitter.

de biosfeer verandert naar het dagelijkse leven in 
de infosfeer. Mijn hoofd loopt over van al die in-
formatie en wat brengt het me? Liever loop ik met 
de hond de bossen in, midden in de biosfeer. En 
neem een kastanje, eikel of hazelnoot mee terug 
die een mooie plek krijgt op de vensterbank in de 
keuken. Toen het boekje uit was, trok ik de inter-
netkabel eruit. Zo opgelost. Dit tijdperk is voorbij 
besloot ik. De volgende ochtend moest de kabel er 
alweer in want de rest van het gezin moest weten 
waar, wanneer en hoe de dag eruitzag. ‘Droog en 
zonnig’ antwoordde ik maar dat was blijkbaar niet 
het goede antwoord. 
Zo blijft het worstelen met de balans tussen het di-
gitale en de mens. Wie is er voor wie? Mijn kinde-
ren noemen mij over datum, met mijn oude Nokia 
waarmee ik tijdrovende sms’jes tik. Stiekem trek ik 
nog weleens de stekker eruit, als ik alleen thuis ben. 
En lees een boek. ‘Wij Nihilisten’ bijvoorbeeld, een 
aanrader voor wie worstelt met het gebruik van 
slimme apparaten.
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Werkweek
We kunnen terugkijken op een geslaagde 
werkweek. De leerlingen van klas 7 hebben de 
handen uit de mouwen gestoken in de natuur.
Er is geklommen en getokkeld, er zijn biggen 
geknuffeld maar er is vooral ook veel plezier 
gemaakt.

Klas 8 heeft de Gennepermolen bezocht en de 
Hoeve, zich uitgeleefd met bubbelballen, het 
Philipsmuseum bezocht en ook het jaarlijkse 
uitstapje naar het openluchtmuseum stond 
weer op het programma. Ook was er voor hen 
een mooi awareness programma.

Klas 9 vertrok op geologiekamp naar Zuid- 
Limburg waar de leerlingen zijn afgedaald in 
de grotten en de mijnen hebben bezocht. Ook 
deden ze een survivalparcours. 

Voor de 10e klassen stond er van alles op het 
programma. De ene klas ging op landmeet-
kamp, een paar andere klassen gingen een 
dagje naar Amsterdam en bezochten het Mu-
ZIEum in Nijmegen, Technopolis en het Fort 
van Breendonk in Mechelen.
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Landmeetkamp 10E  

Wij (10E) zijn op landmeet-
kamp geweest dit jaar. Toen 
ik hoorde dat we op land-
meetkamp gingen en dat 
we dus 3 dagen alleen maar 
wiskunde gingen doen, had 
ik er echt helemaal geen zin 
in. Wie gaat er nou graag 3 
dagen alleen maar bezig zijn 
met wiskunde? We hebben 
tijdens het kamp met ver-
schillende apparaten gewerkt 
om hoeken en hoogtes gedetailleerd te meten. 
Verder kregen we een boekje, dat meer dan 25 jaar geleden gemaakt 
was, waarin info stond over de apparatuur. Wij zaten op een locatie waar 
we een vuurtje mochten stoken ‘s avonds, dat was erg gezellig. Dan wa-
ren we met bijna de hele klas en zaten we lekker te kletsen. 

De jaarlijkse World of Waldorf-dag stond op 
14 oktober in het teken van Nina Pacha, een 
schoolgemeenschap in de buurt van Quito, 
Ecuador. Tijdens de WOW-dag zetten scholen 
zich wereldwijd in voor vrijescholen die het 
moeilijk hebben. Het Novalis College organi-
seerde een sponsorloop.

Vrijeschool Nina Pacha ontstond vijftien jaar ge-
leden op initiatief van een groep ouders en leer-
krachten. Op dit moment verzorgt de school on-
derwijs aan kinderen tot en met de twaalfde klas. 
De leerlingen komen uit alle lagen van de bevol-
king. De covid-pandemie heeft veel invloed gehad 
op het onderwijs. Twee jaar lang was het niet mo-
gelijk om onderwijs op school te organiseren. Alles 
ging via de laptop of de mobiele telefoon. Dit was 
niet voor iedereen weggelegd. Daar kwam nog bij 
dat veel ouders door de pandemie hun werk ver-
loren. Gezinnen kregen het niet meer voor elkaar 
om het schoolgeld te betalen. Dat schoolgeld is 
voor Nina Pacha de belangrijkste bron van inkom-
sten. Er werd een fonds opgericht voor families die 
financieel in zwaar weer verkeren. De WOW-actie 
van het Novalis College is georganiseerd om een 
bijdrage te leveren aan dit fonds..

WOW-dag: rennen voor  
Nina Pacha 

Het was een beetje jammer dat er op het kamp geen andere activiteiten waren dan het landmeten zelf. Gelukkig 
hadden onze mentoren geregeld dat we op donderdag nog mochten gaan bowlen. Dat was een leuk afsluiten van 
het kamp! Achteraf gezien was het best wel een leuk kamp ondanks de vele uren die we bezig waren met wiskunde! 
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Agenda
□
□ 
  

Vrijdag 18 november: Studiedag 
Week 47: Kantelweek 
Zie voor het jaarrooster novalis.nl 

Berichtje van Carla de Werk
Hallo beste leerlingen, oud-leerlingen, ouders, verzorgers, collega’s, oud collega’s 
van het Novalis College Eindhoven,

Sinds dit schooljaar ben ik gestopt met lesgeven, in de beeldende kunstvakken, op 
het Novalis College. Ik heb van een prachtig en liefdevol afscheidsfeest mogen ge-
nieten met familie, vrienden, collega’s en oud-leerlingen. Ook heb ik in het laatste 
schooljaar, in de wandelgangen, veel lieve cadeaus, complimenten en meelevende 
gesprekken mogen ontvangen. Hier ben ik zeer blij mee en dankbaar voor. In enkele 
laatste lessen heb ik ijsjes getrakteerd aan leerlingen. Nu ik geen lessen hoef voor te 
bereiden, en te geven, bekruipt me het gevoel dat iets niet afgerond is. Vandaar dit 
officiële bericht, ik wil aan iedereen laten weten dat ik 24 jaren met veel plezier en 
liefde mentor ben geweest, lessen heb gegeven in de kunstvakken en hoofdonder-
wijslessen, aan deze prachtige jonge mensen. Ik heb zoveel van jullie geleerd, mijn 
dank is groot. Nu kan ik met een gerust hart van mijn pensioen genieten.

Veel liefs van Carla de Werk. 

□  Dinsdag 8 november: Informatieavond
□  Woensdag 16 november: Minilessen voor leerlingen van 
niet-vrijescholen. 
□ Zondag 29 januari: Open Dag
□ Woensdag 1 februari: Minilessen

Zie voor meer info over de minilessen voor leerlingen van vrije basis-
scholen onze website.

Vertelt u het verder?

Beleef het Novalis, samen!

“Klas 10 B speelt Julia en Julliëtte, een mooie bewerking 
van Romeo en Julia. In onze klas zitten 11 meiden en wij 
wilden geen man spelen dus we hebben besloten om 
van alle mannen in het stuk vrouwen te maken. 
Na 4 weken hard werken is het ons, begeleid door onze 
mentor en dramadocent mevrouw Voskuilen, gelukt 
om een mooie voorstelling te maken met een lach, een 
traan en heel veel liefde.
De voorstellingen werden op vrijdag 7 oktober ge-
speeld met veel succes!“

Julia en Julliëtte


