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Beste ouders/verzorgers,

Het einde van dit kalenderjaar komt met rasse schreden dichterbij. Inmiddels 
hebben wij de goedheiligman uitgezwaaid en heeft de kerstversiering zijn in-
trede gedaan. Helaas hadden wij met zijn allen liever de Coronapandemie uitge-
zwaaid. Maar goed, dat is nog niet gelukt.

Helaas zorgen Corona en de bijbehorende beperkende maatregelen ervoor dat 
het openhouden van de school en het laten doorgaan van de lessen een uitda-
ging zijn. Iedereen wil ik danken voor de support en het getoonde begrip. Dat 
doet ons goed. Gelukkig is er de afgelopen periode ook veel geleerd en zijn er 
veel leuke dingen gedaan. In deze nieuwsbrief nemen wij jullie hierin mee.

Ik wens jullie alvast prettige feestdagen en een goed nieuwjaar. Hopelijk treffen 
wij elkaar ergens in het nieuwe jaar in goede gezondheid. Voor nu veel leesple-
zier.

Hartelijke groet,

Sjoerd Timmerman
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TECHNOTHEEK WESTLAND

Technotheek Westland heeft een centrale plek binnen het gebouw waardoor 
er een goede verbinding gemaakt kan worden met alle profielen binnen de 
school: BWI, E&O, PIE en Z&W.

Momenteel is de oude mediatheek al flink gestript. En worden flinke meters 
gemaakt om in zeer korte tijd de oude mediatheek om te bouwen tot een in-
novatieve Technotheek.
De realisatie hiervan vindt plaats in het kader van STO (Sterk Techniek Onder-
wijs). Naar verwachting is de Technotheek per 1 februari 2022 geopend voor 
alle innovatieve lessen.

De Technotheek Westland wordt een inspirerende ervaar-, en leeromgeving 
waar jongeren (10- 19 jaar) spelenderwijs kennismaken met technologie in de 
regio. De Technotheek stimuleert en enthousiasmeert jongeren voor het wer-
ken met digitale geletterdheid en technologie gericht op de zeven Bèta werel-
den. 
Binnen en buiten reguliere lestijden bieden we jonge mensen een leerrijke en 
uitdagende omgeving waarbij zij de gelegenheid krijgen om te werken met en 
aan hun talenten, hun kennis en hun (21e-eeuwse) vaardigheden.
Technotheek Westland stimuleert en enthousiasmeert leerlingen èn docenten 
om middelen en materialen binnen de hotspot in te zetten tijdens reguliere 
lessen. 
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Inleveren

In de Technotheek Westland komt een plastic preneur te staan. Met dit appa-
raat kunnen de leerlingen plastic versnipperen. En met een pers kunnen de 
leerlingen vervolgens een onderzetter of een bloempot maken van het ver-
snipperde plastic. Een mooie manier om plastic te hergebruiken. Voor de plas-
tic preneur zijn wij op zoek naar lege en schoongemaakte flessen shampoo- en 
douchegel. Lege flessen van wasmiddelen en Nutrilon flesjes zijn ook van harte 
welkom. 

Verder zijn we op zoek naar gebruikte kleding van spijkerstof. Van deze spijker-
stof gaan de leerlingen schorten en tassen maken. 

Voor de balie bij de administratie komen twee bakken te staan waar uw kind 
het plastic en de spijkerstof in kan doen.

Alvast bedankt voor de medewerking!

6



7Terug naar het begin

M&N (Mens & Natuur)

Klas 1 en 2 zijn momenteel bezig met voeding. Hoe proef je eten, wat doet je 
lichaam ermee en hoe wordt het verwerkt. Op de foto zijn leerlingen bezig met 
een practicum proeven; welke smaak proef je waar op de tong.
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workshop 
mountainbiken
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workshop 
drummen
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Heel ISW bakt!

Afgelopen dinsdag zijn we gestart met de 2e ronde Heel ISW bakt! In Heel ISW 
bakt! zijn we op zoek naar meest getalenteerde meesterbakker. Onder toe-
ziend oog van een professionele jury worden de 10 bakfanaten getest op aller-
lei disciplines van oreotruffels tot appeltaartjes, van kerstkoekjes tot muffins. 
De grote vraag over 6 weken is: Wie wordt de beste meesterbakker? 
De 1e ronde van Heel ISW bakt! is gewonnen door Rosanne de Wijs uit klas 2D. 
Groet, mevrouw Heppe & mevrouw van der Knaap
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Bezoek MBO Westland

Op 16 november jl. hebben we met een aantal leerlingen van klas 4 een bezoek 
gebracht aan MBO Westland. De leerlingen hebben een aantal proeflessen ge-
volgd. 
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Kerstbomen

Onze school is momenteel versiert in Kerstsfeer. De Kerstbomen hebben wij 
gesponsord gekregen van de ouders/verzorgers van Jort Broeckx uit 2A. 
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workshop 
graffiti
klas 4


