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NOVALIS
22-10-2021

nieuwsbericht

We zijn te bereiken op ouderraad@novalis.nl. 
Lange tijd werkte dit mailadres helaas niet, maar inmid-
dels zijn we weer bereikbaar. Aarzel niet om contact met 
ons op te nemen!
We streven ernaar om uit zo veel mogelijk klassen een 
afgevaardigde te hebben, zodat je op een ouderavond 
altijd iemand persoonlijk aan kunt spreken. We hebben 
nog ruimte voor nieuwe ouders! Meld je aan via e-mail!

De ouderraad bestaat nu uit de volgende ouders:
Mira Spelbrink, moeder uit klas 9d en 11c
Joukje van der Schalk, moeder uit klas 8c en 10a
Femke van de Sande, moeder uit klas 10f
Riëtte van Hamsvoort, moeder uit klas 11a en 11c
Nicole Strik, moeder uit klas 10f en 11c
Cecilia van der Geest, moeder uit klas 9d
Susan Snijders, moeder uit klas 9d en 11c

De ouderraad vervult een schakelfunctie tussen ouders 
en school en beoogt daarmee de betrokkenheid en com-
municatie tussen ouders en school te bevorderen. Tijdens 
de 5 bijeenkomsten per jaar, samen met de rector, komen 
onderwerpen aan de orde die een ouderbelang hebben 
of onderwerpen die een kindbelang hebben. 

Afgelopen jaar hebben we onder andere de volgende za-
ken besproken: de nieuwbouw, de online lessen tijdens 
de lockdown, de staat van de toiletten op school, de 
hoeveelheid toetsen en huiswerk, de gevolgen van Covid 
voor de situatie op school. 

De ouderraad is een verdiepingsgroep en fungeert als 
klankbord voor de schoolleiding. Ouders kunnen leden 
van de ouderraad benaderen als ze een vraag hebben. 
We bespreken dit dan in onze bijeenkomst en koppelen 
het naar je terug. 

De ouderraad stelt zich voor

Eerlijke kansen (gratis bijles)
Het nieuwe schooljaar is weer gestart, zo ook ons project 
“Eerlijke Kansen (gratis bijles)” in samenwerking met
Spectrum Brabant en ASML! Na een aantal organisatori-
sche verbeterprocessen te hebben doorgevoerd zijn de
tutoren weer erg enthousiast om een nieuwe groep leer-
lingen extra uitleg en ondersteuning te geven.

Het afgelopen schooljaar van maart tot juni hebben we 
meer dan 200 leerlingen van verschillende scholen
kunnen helpen! Ook dit jaar gaan wij er alles aan doen 
om leerlingen die binnen het criteria van het project val-
len te helpen en doen er alles aan om de wachttijd zo 
kort mogelijk te houden. 

De aanmeldcriteria voor het project zijn als volgt:
□ De voorwaarde is een echt gemotiveerde leerling die 
zelf open staat voor extra digitale ondersteuning en
de tutor tijdig informeert over wat hij/zij wil leren
□ De leerling dient voor het desbetreffende vak niet hoger 
te staan dan <5,5
□ Er is onvoldoende financiële draagkracht bij leerling/
ouder voor betaalde bijles
Voldoet uw kind aan bovenstaande criteria en heeft u in-
teresse in dit project? Dan helpen wij u graag!
Informeer bij de mentor van uw kind voor aanvullende in-
formatie en de registratielink. Zie ook de bijlage.

Op een dag schreef Albert Einstein op het bord:

9 x 1 = 9 
9 x 2 = 18 
9 x 3 = 27 
9 x 4 = 36 
9 x 5 = 45 
In de klas lachte iedereen hem uit vanwege zijn fout op 
het einde.
 

Albert Einstein wachtte tot iedereen stil was en legde uit:
′′Hoewel ik de eerste 9 vragen goed heb beantwoord, heeft  
niemand me gefeliciteerd. Maar toen ik een fout maakte, 
lachte iedereen me uit.
Dat betekent dat de samenleving ondanks onze vele suc-
cessen onze kleinste fout zal noteren en er plezier van zal 
hebben. 

Laat een eenvoudige kritiek je dromen niet vernietigen. 
Alleen degenen die niets doen, maken geen fouten.
 

9 x 6 = 54 
9 x 7 = 63 
9 x 8 = 72 
9 x 9 = 81 
9 x 10 = 91

Inspiratie
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Eutrofiëring
Eutrofiëring (van het Oudgriekse εὐτροφία (eutrophia), 
dat goede voeding betekent) is de vergroting van de 
voedselrijkdom in met name water. In de ecologie en de 
limnologie wordt hiermee het verschijnsel aangeduid dat 
door toevoer van een overmaat aan voedingsstoffen een 
sterke groei en vermeerdering van bepaalde soorten op-
treedt, waarbij meestal de soortenrijkheid of biodiversi-
teit sterk afneemt.
-Wikipedia

Eutrofiëring kan best een saai onderwerp zijn. 
Maar 12a heeft er leuke verhalen over geschreven.  
We zijn er van overtuigd dat we aan deze verhalen den-
ken als er een vraag over eutrofiëring op het CE komt. 
Hier een voorbeeld van Karlijn, Kees en Robin.

Er was eens een stikstofzoutje, genaamd Gert. Gert voel-
de de harde, koude aarde onder zich. Gert was alleen. 
Om Gert heen torende de hoge gerstplanten voor zover 
Gerts figuurlijk oog kon zien. Hij zag door de gersten het 
gerst niet meer. Van boven vielen de waterdruppels op 
Gerts koude, verlaten stokstofverbindingen neer. De uit-
spoeling sleurde Gert mee, diep de afgrond in. 

Donderdag 30 september was een bijzondere dag op 
het Novalis College. Er was een verkorte lesdag voor de 
leerlingen. De aanleiding daarvoor was een studiemid-
dag voor de leraren. Samen met de collega’s van de Vrije 
School Brabant, Vrije Basisschool De Regenboog (beide 
in Eindhoven) en de Vrije School Peelland (Helmond) 
hadden de personeelsleden een studiemiddag met Mi-
chaela Glöckler. Mevrouw Glöckler heeft zich als arts 
sterk verbonden met de vrijeschoolbeweging. Als kinder-
arts, schoolarts en als sectieleider van de medische sectie 
binnen de antroposofische beweging heeft zij een lange 
staat van dienst. Zij heeft ook heel wat publicaties op haar 
naam staan. Met name op het gebied van de ontwikkeling 
van gezondmakende krachten in de opvoeding.  De salu-
togenese is een onderwerp dat haar nauw aan het hart 
ligt en dat zij overal ter wereld voor het voetlicht brengt.  

In de middagbijeenkomst met de leraren heeft zij het 
gehad over vierledige mensbeeld van de antroposofie: 
hoe kun je de krachten genereren die duurzaam op de 
gezondheidskrachten van de opgroeiende mens (onze 
kinderen / leerlingen) inwerken. 

Later die dag heeft mevrouw Glöckler nog een lezing 
voor ouders gehouden over hetzelfde onderwerp. Door 
de corona-gerelateerde problematiek van al of niet laten 
zien van corona-check-bewijzen hebben wij ook een vi-
deostream de ether ingestuurd. Deze is ook opgenomen. 

Wie de lezing (evt. nog eens) wil zien, kan de link 
hieronder gebruiken. 
https://www.youtube.com/watch?v=5pa5Vv0XY8Y

Lezing Michaela Glöckler

Gert komt uit in een oneindige massa oppervlaktewater, 
overal om Gert heen. Eindelijk was Gert niet meer al-
leen. Duizenden stikstofzoutvrienden zwommen om hem 
heen. Toen kwam de alg. Een voor een at de alg Gerts 
stikstofzoutvriendjes, verorberd door de onverzadigbare 
honger van de alg. De algen groeiden en vermeerder-
den, totdat er niks dan alg te zien was. Boven Gert was 
het licht verdwenen, geblokkeerd door de moordenaars 
van zijn dode vrienden. Planten en vissen stierven door 
hetzelfde lot. Gert was weer alleen, eutrofiëring had Gert 
verdoemd.



De werkweek in beeld
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De werkweek zit er weer op! 
Zoals elk jaar trokken de leerlingen erop uit.  
Ze ontmoetten elkaar in een nieuwe omgeving. 
Tijdens de werkweek werd flink gewerkt en veel 
geleerd. Ook plezier hoorde daarbij!

Klas 7 ging de uitdaging aan

Klas 9 Geologie

Klas 10 Landmeten

Klas 10 Landmeten



Agenda:
□  
□  
 
  
 
Vooruitblik 
□ Dinsdag 9 november: Informatieavond klas 6 / groep 8 
□  Woensdag 17 november: Minilessen
□ Zondag 30 januari 2022: Open dag 
□  Woensdag 10 februari 2022: Minilessen 

Zie voor het jaarrooster novalis.nl

Beleef het Novalis, samen!
Sterrenlaan 16, 5631 KA  Eindhoven,  
040 - 2969310, post@novalis.nl novalis.nl
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Maandag 18 tot en met vrijdag 22 oktober: Werkweek 
Maandag 25 tot en met 29 oktober: Herfstvakantie

Onlangs is er een interessant artikel over de Blauwe Bloem 
en het Novalis College verschenen in het Magazine van 
SSOE (Stichting Speciaal Onderwijs en Expertisecentra).
Hier vindt u de link naar het tijdschrift Nieuw SSOE Ma-
gazine, ontdek het land van expertise | Stichting Speciaal 
Onderwijs & Expertisecentra.
In deze ‘reisgids’ is het artikel terug te vinden op pagina 
34 Jongeren met een beperking kunnen naar een reguliere 
vrijeschool.  
Veel leesplezier!

Vriendelijke groeten,
Ernest Dröge

Nieuws vanuit de Blauwe Bloem

Ik ga op reis en ik neem mee…
Aan de planning en organisatie van de cultuur(eind)reis
voor de examenklassen is volop gewerkt. Een goed be-
sproken en uitgewerkt voorstel ligt klaar en wordt na de 
herfstvakantie aan de medezeggenschap voorgelegd. 
Dus … heel binnenkort meer info. 

Contact met de mentor
In de jaarplanning stelden we voor om 2 november een 
ouderavond met de mentor te plannen. De organisatie 
van de werkweken heeft van iedereen veel gevraagd, 
waardoor we besloten hebben om de avond nier door 
te laten gaan.  Wel kunnen ouders, zoals altijd,  de men-
toren met vragen benaderen. 
In week 51 worden gesprekken met de mentoren geor-
ganiseerd. U ontvangt t.z.t. een uitnodiging hiervoor. 

KWT-uren
Leerlingen zijn geïnformeerd over de inzet van de 
KWT-uren van periode 2. 
Dinsdag het 5e uur is er een extra KWT-uur voor 
natuurkunde toegevoegd.
We zijn de KWT-uren nog aan het fine-tunen en 
nog passender aan het maken voor de leerlingen.

‘Gelukkig was ik al bij het KWT-uur, nu ben ik in 
ieder geval droog op school’... 
Kortom, er zijn meerdere redenen om aan te slui-
ten!

WOW-dag
Zeer geslaagde middag! Leerlingen hebben geno-
ten van de muziek, het eten en de smoothies. 
Vooral de photo-booth was een ‘hit’ en er zijn veel 
leuke en gekke plaatjes gemaakt. 
Dank voor alle leerlingen voor het mede laten sla-
gen van deze dag en natuurlijk ook voor de inzet 
voor het goede doel! We zijn trots op jullie.

http://www.ssoe.nl/nieuws/nieuw-ssoe-magazine-ontdek-het-land-van-expertise
Nieuw SSOE Magazine, ontdek het land van expertise | Stichting Speciaal Onderwijs & Expertisecentra 
Nieuw SSOE Magazine, ontdek het land van expertise | Stichting Speciaal Onderwijs & Expertisecentra 
Nieuw SSOE Magazine, ontdek het land van expertise | Stichting Speciaal Onderwijs & Expertisecentra 

