De wereld vergeten
Toekomst, Verleden
De tijd is gegeven
Voor vandaag en morgen
Voor het eeuwig leven
Vragend om meer
De tijd is verdwenen
De wereld langzaam opgegeten
Vervuiling laat de aarde schreeuwen
Om hulp die niet wordt gegeven
Te laat beseffen wij
De oproep der aard
Zal alles vergaan
Of zijn we net niet te laat?
We zijn de wereld vergeten
kijk om je heen, kijk naar anderen
begonnen alleen om onszelf te geven
Maar samen kunnen we dit nog veranderen
Elvira, 10C

Beste ouders en verzorgers,
Wat aan de late kant kom ik met mijn koffie aangesneld om bij de deur de leerlingen op te
wachten. De wolken hangen somber boven de school. Op de plek waar ik de leerlingen
verwelkom, zit een meisje een stokje te slijpen. Ik kom naast haar staan. Ze is niet van plan
haar plek te verlaten. Ik sta op gepaste afstand en klamp me wat ongemakkelijk vast aan
mijn koffiemok. ‘Dat had je niet gedacht, hè?’ Een klein houtkrulletje valt op de grond.
Enigszins verbaasd vraag ik naar het nut van deze vreemde bezigheid op, ja, hoe zal ik het
zeggen, toch wel mijn stekkie. Het meisje glimlacht: ‘Ik ben een tovenaarsleerling. Dat moet
je wel met een korreltje zout nemen natuurlijk. Ik kan nog niet heel goed toveren. Maar ik
raak redelijk bedreven in het maken van vuur!’ Ik zie hoe ze op staat en het blank
geschraapte stokje met een zwier voor zich uit steekt. Ze spreekt met een lage stem:
‘Incendio!’ Daarna haalt ze haar schouders op en kijkt me glimlachend aan. ‘Het werkt niet
altijd. Nog veel te leren. Ik ga er maar weer eens vandoor.’ Plots is het meisje weg. Ik kijk
door de deur naar binnen. Vreemd. Zal zij zich onzichtbaar hebben gemaakt? Als ik me weer
omdraai, zie ik hoe boven het gebouwtje aan de overkant de zon door de wolken breekt.
Namens alle medewerkers wens ik iedereen een betoverende zomer toe.
Met vriendelijke groet,
Elard Pijnaken

Rector
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*Rekentoets voor enkele leerlingen
(lessen gaan door)
*Start 3e SE-week 10ABC en 11A
*Vrij i.v.m. 2e Pinksterdag
*Start 3e SE-week 9DE + vervolg 10ABC en 11A
*Examenuitslag tijdvak 1
*Examenleerlingen cijferlijst tekenen
en herkansingen aanvragen
*Veldwerkweek 7A + 7C
*Ardennenkamp 9D + 9E
*Start 2e tijdvak CE
*PWS-markt
*Viering Sint Jan bij Het Joppe
*Deadline aanvragen herkansingen bij
examenbureau (voorexamenklassen + 10A)
*Atletieksportdag Leidse Hout voor hele school
*Euritmie-uitvoering 7B, 7D + 7E
*Dansafsluiting 10e klas havo/vwo
*Euritmie-uitvoering 8A + 8E
*Ouderavond 8A
*Examenuitslag tijdvak 2
*Beachvolleybaltoernooi 10e klas havo/vwo
*Veldwerkweek 7B, 7D + 7E
*Toneelweek 9A
*Herkansingen voorexamenklassen + 10A
*Bijeenkomst vMR
*Toneelvoorstelling 9A voor ouders en
belangstellenden
*Toneelvoorstelling 9A voor leerlingen

Do 6 juni.
Vr 7 juni.
Ma 10 juni.
Di 11 t/m vr 14 juni.
Wo 12 juni.
Do 13 juni.
Week van 17 juni.
Week van 17 juni.
Ma 17 juni.
Do 20 juni.
Vr 21 juni, 17.00-22.30u.
Ma 24 juni, 12.00u.
Di 25 juni, vanaf 08.30u.
Di 25 juni, 19.00u.
Wo 26 juni, 19.30u.
Do 27 juni, 19.00u.
Do 27 juni, ná euritmie-uitvoering
(zie hierboven).
Vr 28 juni.
Vr 28 juni, ONDER VOORBEHOUD
Week van 1 juli.
Week van 1 juli.
Week van 1 juli.
Do 4 juli, 18.30-20.00u.
Do 4 juli, 20.00u.
Vr 5 juli, 10.30u.

Data van activiteiten waarover in deze nieuwsbrief geschreven wordt
*Opening expositie examenwerk beeldend
*Waldorf100 Festival

Zo 9 juni, bij ARS.
Vr 20 sept, in De Fabrique in Maarssen.

Young Stars, eindexamenwerk beeldend bij ARS
De leerlingen van het Marecollege, die beeldend werk hebben gemaakt voor het
schoolexamen kunst (havo/vwo), doen mee aan de tentoonstelling bij ARS in Leiden (8 t/m
23 juni). Zondag 9 juni is de opening. Dit is een gezamenlijk project van alle middelbare
scholen uit Leiden. Leerlingen en ouders zijn van harte uitgenodigd om te komen kijken.
Zie bijlage voor meer informatie.
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Profielwerkstukmarkt (PWS-markt)
Op donderdag 20 juni wordt er door 'De Leidse Aanpak' een profielwerkstukmarkt
georganiseerd. Deze markt is bedoeld voor havisten die hun profielwerkstuk doen bij een
maatschappijvak (Ak, Gs, Eco), een kunstvak of een taal. Op deze markt presenteert een
aantal organisaties zich met een pitch over hoe zij kunnen helpen bij het vinden en
begrenzen van een profielwerkstukonderwerp en het daadwerkelijk doen van een
profielwerkstukonderzoek.
Klik hier voor meer leerling-informatie.
Deelname aan de PWS-markt door onze 4-havo-leerlingen gebeurt op vrijwillige basis.
De leerlingen van het Marecollege worden om uiterlijk 14.50 uur verwacht op het
Bonaventuracollege op de Burggravenlaan. Het programma start om 15.00 uur.
Leerlingen kunnen zich voor deze PWS-markt opgeven door te mailen naar
franssen@marecollege.nl, met als mailtitel 'PWS markt'. Als ze zich hebben opgegeven,
krijgen ze toestemming om naar de markt te gaan. Hun aanwezigheid op de markt wordt
genoteerd.
Sint Jan
Vrijdag 21 juni a.s. vieren wij het jaarlijkse St Jans-feest. Het feest wordt gehouden bij ‘Het
Joppe’. De avond begint rond 17.00 uur en zal rond 22.30 uur afgelopen zijn. Er zal een
barbecue zijn; ook voor vegetariërs wordt uiteraard gezorgd.
Klik hier voor de brief met informatie, die reeds naar ouders/verzorgers is gestuurd.
Via onderstaande link vind je een route om naar de locatie van het Sint Jans-feest te komen
bij Het Joppe, op vrijdag 21 juni (vanaf 17.00 uur).

Van Sumatrastraat 120 naar Broekpolder 1:
BEKIJKEN IN GOOGLE MAPS
N.B. Bij slecht weer wordt op de dag zelf via de website en/of magister gecommuniceerd of
het doorgaat of niet.

Internationale uitwisseling
In de bijlage kunt u een verslag lezen van onze uitwisselingsstudente Lavinia, waarin zij
terugblikt op haar tijd in Nederland en op het Marecollege.
Resultaten tevredenheidsenquête ouders en leerlingen 2019
Ook dit jaar weer goede resultaten uit de tevredenheidsenquête. Lees meer…

Vertrouwensgroep
Informatie over het werk van de vertrouwensgroep op het Marecollege kunt u hier lezen.
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Oproep uitwisseling 10e klas-leerling havo/vwo
Floris is half Nederlands/half Frans. Hij woont vlakbij Parijs en gaat daar naar de
vrijeschool. Voor volgend schooljaar is hij op zoek naar een jongen uit de 10e klas havo of
vwo die geïnteresseerd is in een uitwisseling van 3 maanden. Klik hier om meer over Floris
te lezen. Voor meer informatie over de uitwisseling: graag contact opnemen met Mieke
Hulsman, uitwisselings-coördinator: hulsman@marecollege.nl.
Waldorf100 Festival

(Ingezonden bericht)
Op vrijdag 20 september 2019 wordt in De Fabrique in Maarssen een groot Waldorf100
Festival gehouden voor schoolteams van vrijescholen, voor ouders, oud-leerlingen,
studenten en organisaties uit de vrijeschoolbeweging en het brede onderwijsveld. Het 100jarig jubileum is reden voor een mooi feest op een centrale ontmoetingsplaats. Er is een
cultuur- en conferentieprogramma met een markt, kunst, muziek, dans, theater en een
ambachtenstraat. Ook zijn er lezingen, workshops, debatten en nog veel meer. En lekker
eten en drinken natuurlijk! In aanloop naar het festival wordt via de website steeds meer
bekendgemaakt over de programmering.
Inmiddels hebben de meeste vrijescholen kaarten besteld. Deze scholen krijgen begin
juni flyers toegestuurd om binnen de school meer bekendheid te geven aan het evenement.
Vanaf 7 juni zijn er via de website ook kaarten verkrijgbaar op open inschrijving voor onder
meer ouders, oud-leerlingen en betrokkenen uit de vrijeschoolbeweging. Let op: er is een
beperkt aantal kaarten beschikbaar.

N.B. Voor dit festival zijn twee flyers gemaakt, donker en licht, met leerlingenwerk van klas
9a/b/c van het Marecollege. De informatietekst op de achterkant van beide flyers is
hetzelfde.
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 3 juli. Wijzigingen
voorbehouden. De meest actuele gegevens kunt u altijd vinden in het jaarrooster op onze
website.

Alle wijzigingen met betrekking tot de persoonsgegevens van leerlingen en ouders (emailadres, verhuizing, wijziging van mobiel nummer, etc.) kunnen doorgegeven worden via
het contactformulier op onze website.
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