
 

 

 

 

Datum: 06-04-2020 

 

 

December 2020 

 

Beste ouders, verzorgers en relaties, 

Nieuwsbrief december 2020. De laatste dit kalenderjaar. 

Vol verwachting klopt ons hart 

U denkt bij deze titel waarschijnlijk aan Sinterklaas. Maar als ik dit stukje schrijf, deze 

nieuwsbrief op stel is het 14 december. Maandag 14 december is De Dag dat we allen 

uitzien naar de te komen extra berichtgeving over de ‘maatregelen Corona’ die onze 

minister-president Mark Rutte zal gaan aankondigen. Leerlingen en team vragen zich 

vandaag vooral af of ze iets eerder pauze mogen gaan houden zodat ze daardoor tijd 

genoeg hebben om nog even naar de Sahan kunnen in de kleine pauze. O ja, en ze vragen 

zich ook af of de vakantie langer zal gaan duren.  

Leesboeken 

 

Veel leerlingen zijn het lezen ongewoon geworden. Ouders ook, overigens. Voor veel 

leerlingen is het daarom steeds vreemder om een boek vast te houden, of zelfs maar aan 

een bok te komen, want ook thuis zijn steeds minder vaak boekenkasten en ook 

bieb-abonnementen sterven zowat uit onder jeugd. We hebben een boekenlijst 

samengesteld op school en vervolgens is een behoorlijk aantal boeken aangeschaft die 

over de klassen zijn verdeeld.  

Fietsenplan 

De volkstuin waar een aantal leerlingen wekelijks klusjes doet is gesloten. Gelukkig is de 

tuin verplaatst naar een andere locatie maar deze is te ver weg gelegen om naartoe te 

kunnen wandelen; er zal gefietst gaan worden. Niet alle leerlingen komen echter met de 

fiets naar school dus daarom zoeken we naar mogelijkheden om aan zes Ilex-fietsen te 

komen. Een spontaan door enkele leerlingen aangeboden ‘fixen wij dit weekeinde wel 

even’ hebben we afgeslagen :-)  

Heeft u nog een geschikte fiets die bij u maar een beetje in de weg staat te staan dan 

houden we ons aanbevolen. Wordt vervolgd.    
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“Mondkapje op!”  

Bij de eerste entree ‘s ochtends komt het steeds minder vaak voor dat een leerling géén 

mondkapje bij zich heeft en dat is heel goed want zonder mondkapje mag je echt school 

niet meer binnen. Kwijt, net verloren, kapot, op de grond gevallen in de metro, afgepakt, 

stond me niet mooi. Alle denkbare argumenten kennen we nu zo langzamerhand wel en 

geen enkele is geldig genoeg om toch naar binnen te mogen.  

Dierentuin Blijdorp en andere mooie schoolse bezigheden 

 

Klas 1a en klas 1b zijn naar Blijdorp geweest. Een heel geslaagd uitje. Het mooie aan in 

deze tijd (even los van Corona) naar buiten gaan is dat je weinig andere schooluitjes 

tegenkomt en dat zorgt voor rust, minder ‘gedoetjes’ (in leerlingentaal: ‘geen beef’). 

Bij gym heeft meester Matthijs een lasershoot-set kunnen ritselen via een kennis van 

hem dus dat leverde tijdens de gymuren nogal enthousiaste kills op.  

Als we niet naar het museum kunnen, dan komt het museum maar naar ons toe deze 

winter zo bedacht juf Ania zich en daarom verzorgen twee museummedewerkers aan onze 

vierdejaars een paar leuke gastlessen tijdens de CKV uren.  

 

Aan vuurwerk nog steeds geen gebrek voor degenen die dit echt willen. Bij ons op school 

merken we weinig van (illegaal) vuurwerk, bij leerlingen lijkt het niet echt te leven 

eigenlijk. Toch is HALT wel geweest voor enkele sessies voorlichting in klassen en dat is 

heel goed aangeslagen bij leerlingen; degene die dit kwam doen was ook erg goed in haar 

presentatie.  

 

GroenFabriek 

Ik kan u verzekeren dat het een feest was toen wij 2 jaar geleden aansluiting vonden bij de 

Wibauttuin; een grote moestuin, midden in de wijk, op loopafstand van school, die 

groenten en fruit verbouwde voor de Schiedamse voedselbank. Vanaf dat moment was op 

het Ilex College de GroenFabriek geboren; extra curriculaire praktijklessen die geheel 

plaatsvinden met de handen in de moestuingrond.  

De leerlingen leerden hier, in kleine lesgroep overstijgende groepjes, twee keer per week 

groenten te verbouwen en alles wat daarbij komt kijken. Leerlingen die hier vanuit eigen 

interesse en motivatie voor gekozen hadden werden bij alle facetten betrokken door een 

groep vriendelijke, geduldige en bovenal lieve vrijwilligers. Een werkethos waarbij 

gezelligheid, samenwerking en de handen uit de mouwen steken de voornaamste pijlers 

waren. 

Aardappelen poten, bonen zaaien, onkruid wieden, boerenkool plukken, knoflook oogsten, 

aardperen snoeien en rooien. Maar helaas kwam dit jaar het nieuws dat er huizen zullen 

worden gebouwd op de grond van de moestuin en zou de tuin vanaf half november moeten 

wijken. Dit tot grote teleurstelling van iedereen die betrokken was bij de Wibauttuin.  

 

Inmiddels is het afscheid van de moestuin genomen, hebben de leerlingen geholpen met 

het opdoeken en opruimen van de tuin en de locatie. De hoop is dat er voor de toekomst 

een andere moestuin locatie op ons pad komt. 
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Techniek Life College 

 
Bij het Life college krijgen de derdejaars leerlingen techniek.  

Daar maken zij van allerlei plaatwerk mooie objecten iedere vrijdagochtend, twee lesuren 

in de week. Zo is er een basketbalpaal gemaakt, een theelicht houder, een doosje. Nu zijn 

de derdejaars bezig met een gereedschapskist. Zie de foto’s. Van niets iets maken, dat 

krijg je daar te leren door de techniek te beheersen van het buigen, centreren, lijnen 

zetten, boren, lassen om uiteindelijk een mooi object te maken.  

 

 

 

Het blijft leuk, en mooi om te zien hoe onze leerlingen het bij techniek doen.  

Kerstvakantie  

We wensen u en ieder die u liefhebt alle goeds. Dat wensen we u altijd natuurlijk, maar in 

de periode van Kerst en het jaareinde nemen we daar bewust gelegenheid voor. Wij kijken 

terug op een ‘bijzonder’ jaar en kijken vooruit naar weer een nieuw bijzonder jaar; 

gewoon, omdat eigenlijk ALLE jaren bij ons wel bijzonder zijn. ‘Never a dull moment’.. 

 

Margareth Dalmeijer 

Schooldirecteur Ilex College 
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