Maart 2020

Beste leerlingen,
Het was een vreemde ervaring om afgelopen maandag als nieuwe rector, voordat ik de school
binnenkwam, te horen dat we elkaar geen handen kunnen geven. Hoe begroet je nieuwe
mensen, hoe maak je kennis? Het gaf wel gelijk stof tot praten. Het Coronavirus houdt ons
allemaal flink bezig. We hebben ook in onze school maatregelen moeten nemen om
besmetting te voorkomen, jullie hebben ze afgelopen maandag te horen gekregen.
Het is een mooie ervaring om te merken wat een warme, open en rustige sfeer er in het
Marecollege is. Maar ook een beetje raar nog, omdat ik nog bijna niemand ken. En jullie
kennen mij nog niet. Daarom wil ik de komende tijd alle klassen bezoeken, zodat we kennis
kunnen maken. Ik zal dan kort iets over mezelf vertellen en natuurlijk kunnen jullie mij dan
vragen stellen.
Ariëtte Kasbergen

Rector

*Mondelinge examens Nederlands 11B + 11C
*PWS-markt 4 havo, Hogeschool Leiden
*11A, B en C naar ‘Othello’ in Schouwburg
*SE-week 3 examenklassen
*Mondelinge examens Frans 12A
*Mondelinge examens Duits 12A
*Mondelinge examens Frans 11B/C
*Lesvrij na 11.20u i.v.m. studiemiddag personeel
*Literatuurpresentaties Frans 11A
*CPE (centraal praktisch examen) kunst 10D/E, 1e deel
*Toneelweek 11C
*Lesvrij i.v.m. voorlopige plaatsings- en overgangsvergaderingen;
geldt niet voor 11C (toneel) en 10D/E (CPE kunst)!
*Start Cito klas 7
*Lesvrij na 12.40u i.v.m. plaatsings- en overgangsvergaderingen
*Mondelinge examens maatschappijleer klas 10D
*CPE (centraal praktisch examen) kunst 10D/E, 2e deel
*Toneeluitvoering 11C voor ouders en belangstellenden
*Uitreiking LVS
*Toneeluitvoering 11C voor aantal klassen
*Stageweek 9C
*Mondelinge examens maatschappijleer klas 10E
*Deadline aanvragen herkansingen examenklassen
*CPE (centraal praktisch examen) kunst 10D/E, 3e deel
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2, 4, 5 + 6 mrt.
Wo 4 mrt, 14.00-16.00u.
Vr 6 mrt, 20.15u.
Ma 9 t/m vr 13 mrt.
Ma 9 + di 10 mrt.
Ma 9 + do 12 mrt.
Di 10 + do 12 mrt.
Wo 11 mrt.
Do 12 mrt, 13.00-18.30u.
Ma 16 mrt, 13.10-15.45u.
Ma 16 t/m vr 20 mrt.
Ma 16 mrt.
Di 17 mrt.
Di 17 mrt.
Wo 18 mrt.
Do 19 mrt, 13.10-15.45u.
Do 19 mrt, 20.00u.
Vr 20 mrt.
Vr 20 mrt.
Ma 23 t/m vr 27 mrt.
Ma 23 mrt.
Di 24 mrt, 09.00u.
Do 26 mrt, 13.10-15.45u.

*Lesvrij na 12.40u i.v.m. studie-tweedaagse personeel;
geldt niet voor 10D/E (CPE kunst)!
*Lesvrij i.v.m. studie-tweedaagse personeel
*Herkansingen SE’s examenklassen
*Toneelweek 9A
*Excursie 10C naar rechtbank
*Tafeltjesavond op afspraak
*Eindborrel profielwerkstukken 10 vmbo
*Toneelvoorstelling 9A voor ouders en belangstellenden
*Toneelvoorstelling 9A voor aantal klassen
*Leerlingen Frans uit 10B/C naar Parijs
*Tafeltjesavond op afspraak
*Solopresentaties dans 11e klas
*Volleybalsportdag klas 9 t/m 12, Vliethorsthal Voorschoten;
geldt niet voor 10D/E (CPE kunst)!
*CPE (centraal praktisch examen) kunst 10D/E, 4e deel
*Presentaties beeldend en muziek 11A/B/C + 12A

Do 26 mrt.
Vr 27 mrt.
Ma 30 mrt t/m vr 3 apr.
Ma 30 mrt t/m vr 3 apr.
Ma 30 mrt 08.30-12.00u
Wo 1 apr.
Do 2 apr, 15.30-16.00u.
Do 2 apr, 20.00u.
Vr 3 apr.
Vr 3 + za 4 apr.
Ma 6 apr.
Wo 8 apr, 19.30u.
Do 9 apr, vanaf 08.40u.
Do 9 apr, 13.10-15.45u.
Do 9 apr, 19.30u.

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.

Data van (latere) activiteiten waarover in deze nieuwsbrief geschreven wordt
*Concert VOLK

Za 18 apr, 16.00u.

11A, B en C naar ‘Othello’
De leerlingen van 11A, B en C gaan vrijdagavond 6 maart naar de voorstelling ‘Othello’ in de
schouwburg in Leiden. Dit is heel relevante stof voor de vakken CKV (gekoppeld aan toneel) en
Engels- het SE Engels in de week daarna gaat ook over Othello - dus er wordt verwacht dat
jullie allemaal naar het toneelstuk komen!
De voorstelling begint om 20.15 uur. Jullie worden uiterlijk om 19.45 uur in de schouwburg
verwacht. Kaartjes worden door school betaald.
Amaranth, Esther en Ligia.

Concert VOLK
Op zaterdag 18 april om 16.00 uur geeft het Vrijeschool Oud-leerlingen- en docentenkoor VOLK
weer een concert in de zaal van het Marecollege. Zie flyer voor meer informatie.
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.
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Tijdelijke vervanging
Michelle Moeskops (docente Nederlands) heeft aangegeven dat ze al een tijdje een grote
droom heeft: een half jaar reizen. Zij heeft samen met haar vriend besloten om van maart t/m
augustus op reis te gaan, naar Zuid-Amerika. Gelukkig kan en wil ze daarna weer terugkomen
op het Marecollege en is ze er weer vóór de start van het nieuwe schooljaar.
Vanaf de voorjaarsvakantie tot de zomervakantie zal Wim Rombouts de lessen van Michelle
overnemen. Het gaat om al haar lessen, dus zowel de periodelessen als de vaklessen. Wim
Rombouts is een zeer ervaren docent. Hij heeft er veel zin in om op het Marecollege aan de
slag te gaan.
Sander Roodink.

Uitwisseling
Floris Dobler uit Parijs heeft 2 maanden bij ons in klas 10a gezeten en gaat ons nu weer
verlaten. Hij was in het gastgezin van Naomi uit 10a; zij gaat van 1 maart tot 18 mei op
uitwisseling naar de vrijeschool in Parijs en zal bij Floris in het gezin verblijven. Floris heeft
zijn ervaringen op papier gezet, zie bijlage.
Mieke Hulsman.

De volgende nieuwsbrief verschijnt in principe op woensdag 1 april. 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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