
Euregio
Dinsdag 2 oktober jl. was de eerste Eure-
giodag tussen onze eerstejaars leerlingen 
en de leerlingen uit Kranenburg van de 
Euregio Realschule. 

Thema van deze dag was “Ontmoeting 
en Samenspel”. Leerlingen gingen samen 
o.a. speeddaten: een paar minuten elkaar 
vragen stellen om zo elkaar beter te leren 
kennen. 

Na de pauze ging iedereen in groepjes aan 
de slag met bamboestiek: figuren maken 
met heel veel bamboestokken en elastiek. 
Een goede samenwerking was vereist! De 
resultaten werden na een paar uur werk 
aan elkaar gepresenteerd aan de hand van 
een PowerPoint of een korte stomme film, 

waarin het proces zichtbaar werd. 
Het was een gezellige en geslaagde dag! 
Verderop in het schooljaar zullen onze leer-
lingen ook in Kranenburg activiteiten gaan 
doen.
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Bijeenkomsten 
OPEN slowcafe
In het vorige Webazine hebben 
we al een vermelding gedaan van de 
activiteiten van OPEN slowcafe. In het 
kader van de Nationale Onderwijsweek en 
de Week van de Opvoeding willen we dit 
graag nog even extra onder de aandacht 
brengen.

In samenwerking met de Bibliotheek 
Gelderland-Zuid en het magazine Van-
daag heeft OPEN slowcafe maar liefst 
tien bijeenkomsten voor ouders georgani-
seerd. De bijeenkomsten zijn voor ouders 
van kinderen van alle leeftijden en ze zijn 
gratis toegankelijk.
Op twee avonden komen zelfs wat ‘grote-
re’ sprekers: Steven Pont (bekend van het 
programma De Opvoeders) komt op 
18 oktober en Jiska Peper (wetenschap-
per puberbrein uni Leiden) en Mark 
Mieras (wetenschapsjournalist puberbrein) 
komen op 23 oktober.
10 oktober Opvoedvitamine; Zeg, het is 
hier geen hotel!
18 oktober Mensenkinderen! Waarom 
deed je dat dan?
23 oktober Let’s talk about…..pubers! 
App je even als je er bent?
Informatie over het volledige programma 
staat op www.openslowcafe.nl/ouders.

Kort
Nieuws

CKV-excursie Rotterdam
Op vrijdagochtend 28 september vertrok 
klas 4 op CKV-excursie naar Rotterdam. 
Als eerste stond het Boymans van Beu-
ningen museum op het programma waar 
leerlingen zelf voorbereide presentaties 
hielden bij verschillende kunstwerken. In de 
museumtuin hebben ze vervolgens gewerkt 
aan verschillende foto opdrachten.

Na een uurtje vrije tijd zijn we met gidsen 
van Rotterdam Tours op pad gegaan door 
de stad te voet, met watertaxi en metro. 
Van de Markthal naar De Rotterdam, waar 
we een prachtig uitzicht over de stad 
hadden vanaf de 31e verdieping.

Al met al een leuke dag met mooi weer en 
super leerlingen!

Kay’s collumn
Het op de bank liggen met zakken chips 
en Netflixmarathons is voor ons weer 
voorbij, nu het schooljaar weer op volle 
toeren draait. Het vroege opstaan, door 
weer en wind fietsen en natuurlijk de 
lessen. Mijn moeder zei altijd: “School is 
heel leuk, alleen de lessen tussendoor zijn 
zo vervelend” en daar heeft ze denk voor 
de meeste leerlingen wel gelijk in. 
Toen Elisabeth mij een voorstel deed om 
één keer in maand een column te schrij-
ven in het Webazine, begonnen mijn her-
senen al direct over leuke onderwerpen 
na te denken, maar het was moeilijker dan 
ik dacht. Toch heb ik het nu gevonden: 
het begin van het schooljaar en hoe zwaar 
het is om elke ochtend weer die irritante 
wekker aan te horen. Niet direct 
opstaan, nee, eerst op de tast met je rug 
naar dat rotding de snoozeknop zoeken. 

Na vijf keer op die knop te drukken, kijk 
je op je telefoon en kom je erachter dat 
je over tien minuten moet vertrekken. Je 
krijgt de typische broek-over-je-hoofd, 
jaren-90-filmscène waarin iemand haast 
heeft. Dan kom je op school en ben je net 
op tijd, maar je hebt nog geen koffie op, 
niks. Ja, dat worden dan een lange eerste 
drie uur tot je in de pauze bij Jolanda met 
haar vriendelijke glimlach om een “lek-
ker” kopje koffie vraagt, en dan begint de 
dag pas echt! 
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