Heb je zelf informatie waarvan je denkt dat dat voor de hele school nuttig is, stuur het door
naar wisse@marecollege.nl. Wij zullen dan kijken of er een plekje voor is in deze
nieuwsbrief.

*Tafeltjesavond, op afspraak
*Volleybaltoernooi klas 9-12, sporthal De Zijl
*9 vmbo + lesgroep bio 10 h/v naar Blijdorp
*Tafeltjesavond, op afspraak
*Toneelweek 9B
*Taaldorp 9e klassen
*Centraal Praktisch Examen kunst 10 vmbo
*Toneelvoorstelling 9B voor ouders en andere
belangstellenden
*Toneelvoorstelling 9B voor leerlingen
*Sluiting beroepstermijn SE examenklassen
*Centraal Praktisch Examen kunst 10 vmbo
*Uitreiking/tekenen cijferlijst SE + instructie
CE in de gymzaal, voor 10 vmbo
*Uitreiking/tekenen cijferlijst SE + instructie
CE in de gymzaal, voor 11 havo en 12 vwo
*Open Podium
*Paasviering
*Paasfeest
*Meivakantie
*Start CE
*Techniekweek 8e klassen
*Landmeten 10A
*Toneelweek 9C

Wo 3 apr, vanaf 18.00u.
Do 4 apr, vanaf 3e lesuur.
Ma 8 apr.
Ma 8 apr, vanaf 18.00u.
Week van 8 apr.
Ma 8, di 9 en wo 10 apr.
Di 9 apr, 12.30-14.55u.
Do 11 apr, 20.00u.
Vr 12 apr, 12.30u.
Di 16 apr, 12.00u.
Di 16 apr, 12.30-14.55u.
Wo 17 apr, 09.00-10.30u.
Do 18 apr, 09.00-10.30u.
Do 18 apr, 19.30u; zaal open om 19.15u.
Vr 19 apr, 6e lesuur.
Vr 19 apr, 20.00-00.00u (info volgt)
Ma 22 apr t/m vr 3 mei.
Do 9 mei.
Week van 13 mei.
Week van 13 mei.
Week van 13 mei.

Data van activiteiten waarover in deze nieuwsbrief geschreven wordt
*Gevonden voorwerpen worden gedoneerd

Di 16 apr.

Taaldorp 9e klassen
De eerste 3 dagen van de week van 8 april staan in het teken van de vreemde talen. Op
maandag 8, dinsdag 9 en woensdag 10 april hebben alle 9e klassen telkens mondelinge
assessments die door native speakers worden afgenomen. Op maandag wordt het
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assessment van Frans, op dinsdag van Duits en op woensdag van Engels afgenomen. Deze
toetsen hebben de weging 2 en de leerlingen worden op deze dagen sterk uitgedaagd.
Open Podium
Klik hier voor de flyer.
Paasviering
Vrijdag 19 april vieren we Pasen tijdens het 6e uur. Vorig jaar koppelden wij de vastentijd,
voorafgaand aan Pasen, aan onvrede over overmatig telefoongebruik. Contactdag werd
ingesteld. Hopelijk zijn alle leerlingen zich nu bewuster van hun mediagebruik.
Dit jaar willen wij Pasen opnieuw aangrijpen om een thema op de kaart te zetten. Het thema
is: rommel. Doel is om leerlingen op te voeden in het opruimen van rommel in en om school.
En meer in het algemeen: leerlingen stimuleren tot een duurzamere leefstijl. Dit past bij
Pasen, waarin de ontluikende natuur en nieuw leven centraal staan. Hoe deze paasviering
voorbereid en ingevuld gaat worden, kun je hier lezen.
Ane Pieter Wisse.

Uitwisseling Israël
Dit schooljaar vond een uitwisseling plaats tussen leerlingen van het Marecollege uit klas
11 en klas 12 en leerlingen van de vrijeschool in het Noorden van Israel: The Shaqed School
http://www.shakedwaldorf.org.il/document/68451,7504,23.aspx.
Dat deze uitwisseling een onvergetelijke indruk heeft nagelaten, getuigen onderstaande
reacties:

‘Deze reis was onvergetelijk. Er zijn zoveel verschillen, maar gelukkig ook zoveel
overeenkomsten tussen onze en hun cultuur.’
Femke 10c

‘Docenten lijken op elkaar en geven hetzelfde les, maar zijn tegelijk ook weer totaal
verschillend. De leerlingen zeggen dezelfde spreuk, in een andere taal maar met hetzelfde
ritme. Ook mogen zij gewoon eten in de les (misschien ook hier toestaan …) Toch had ik
daar op de een of andere manier wel het gevoel dat ik op een echte vrijeschool terecht kwam
en ik voelde me gelijk thuis. Iedereen was aardig en de sfeer tussen de mensen is hetzelfde
als hier. Ze hebben daar nog meer kunstvakken zoals smeden en pottenbakken.
Ik heb daar geleerd dat iedereen gewoon hetzelfde is en elke tiener hetzelfde wil: genieten
van het leven en grenzen verleggen. Ook doen ze daar aan contactdag, alleen nemen ze daar
gewoon ’s ochtends gelijk alle telefoons in. Misschien slim om op het Marecollege over te
nemen. Wat daar ook heel mooi is, is dat zij elke dag starten met 15 minuten met de eigen
klas, ze beginnen met de spreuk, spreken de dag door en gaan dan aan het werk. Dit was
echt heel relaxt!
Ik zou het een aanrader vinden om verdere uitwisselingen te doen met Israël vanwege de
cultuur die daar heel anders is vanwege het conflict tussen de Israëliërs en de Palestijnen
en omdat er een volledig onterecht taboe op Israël hangt.’
Gideon 11A
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Gevonden voorwerpen/kleding
Alle gevonden voorwerpen/kleding wordt na 16 april gedoneerd aan een goed doel. Graag
voor deze tijd in de gevonden-voorwerpenbak kijken als je nog spullen kwijt bent.
Vincent Hollemans.
Kluissleutels examenleerlingen
Beste examenleerlingen, willen jullie je kluissleutel inleveren vóór de meivakantie (uiterlijk
vrijdagochtend 19 april) bij de receptie. Bij het inleveren van je sleutel krijg je je borg weer
terug. Mocht je je sleutel kwijt zijn, dan graag even aangeven bij de receptie. Vergeet niet je
kluisje leeg te halen!
Leerlingen die van plan zijn volgend jaar hier nog Havo of Vwo te volgen, hoeven hun sleutel
niet in te leveren.
Leontien Hendriks.

Teken de petitie! Het Zoete Land in voortbestaan bedreigd, kostbaar groen dreigt
verloren te gaan.
Met de veldwerkweek bezoeken de 7e klassen Stadstuinderij Het Zoete Land, om daar te
leren over gezond voedsel, biologische teelt en bodemvruchtbaarheid. Nu heeft de
gemeente Leiden plannen om hockeyclub Roomburg twee extra kunstgrasvelden te geven,
waarvan één op Het Zoete Land. De tuinderij zou flink worden verkleind en ook nog eens
worden opgeknipt.
Als dit plan doorgaat, zullen waardevolle en schaarse natuur sneuvelen en jarenlang
opgebouwde vruchtbare bodem en maatschappelijke waarden verdwijnen onder plastic
kunstgras. Dit zou het einde betekenen van Het Zoete Land als succesvol voorbeeld van
stadslandbouw, waar voedseleducatie aan kinderen juist nu volop in ontwikkeling is.

Wil jij ook dat Het Zoete Land, waar voedseleducatie een belangrijk speerpunt is, en het
schaarse groen in het versteende Leiden behouden blijft?
Teken dan hier de petitie: https://geenkunstgrasleiden.petities.nl/.
Deel dit bericht met zoveel mogelijk mensen! Voor meer informatie, Lees de volledige
nieuwsbrief van Het Zoete Land.
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Bij voorbaat dank voor je steun!
Jessica Zwartjes, tuinder Het Zoete Land
Mieke Hogervorst, bestuur stichting Leiden Oogst.
Laptops
Tijdens SE- en CE-weken zijn er minder laptops beschikbaar voor leerlingen om te lenen bij
de receptie. Deze laptops zijn dan in gebruik door het examenbureau.

De volgende nieuwsbrief verschijnt in principe op woensdag 8 mei. De meest actuele
gegevens kun je altijd vinden in het jaarrooster op de website.

Alle wijzigingen met betrekking tot je persoonsgegevens (denk aan ander e-mailadres,
verhuizing, wijziging van mobiel nummer, etc.) kunnen doorgegeven worden via het
contactformulier op onze website.
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