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Voorwoord 

Trots op onze leerlingen 

Afgelopen maandag was de eerste Vincent informatieavond voor leerlingen van groep 8 en hun ouders. 

Leerlingen van ons hebben deze leerlingen (muzikaal) verwelkomd en begeleid. We wisten het al, maar op zo’n 

avond merken we opnieuw dat we op onze school geweldige leerlingen hebben. Samen zorgen we voor een 

fijne sfeer op school, waar je mag zijn wie je bent.   

Activiteitenweek 

In het rooster van de leerlingen staan alle lessen die in een reguliere week worden gegeven. Naast de ‘gewone’ 

lessen bieden we ook leerlingactiviteiten aan die zowel binnen als buiten de school kunnen plaatsvinden. Deze 

activiteiten proberen we zoveel mogelijk in een aantal activiteitenweken te plannen. Daardoor creëren we 

gedurende het schooljaar meer rust in het rooster van leerlingen. We vinden deze leerlingactiviteiten heel erg 

waardevol. Ze zijn een belangrijk onderdeel van ons onderwijsaanbod.  

Vorige week was de eerste activiteitenweek van dit schooljaar. In deze Zeefdruk leest u meer over een paar 

activiteiten.  

Het thema voor de dagopeningen deze week is: ‘onder invloed’. Wij denken graag dat we zelf onze eigen 

verantwoordelijke koers in ons leven bepalen. Maar wij worden door van alles en nog wat beïnvloed. Vrienden 

en medeleerlingen hebben invloed op onze leerlingen, ten goed en ten kwade. En wat voor invloed heeft social 

media op hen? Afgelopen week hebben de tweede klas leerlingen workshops ‘Start2play’ gevolgd en een 

voorstelling over de gevolgen van het onjuist gebruiken van social media.  

mailto:lariks@csvvg.eu
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In de Oase stond deze week: 

God, 
We willen graag onafhankelijk zijn. 
We willen eigen keuzes maken. 
Maar in werkelijkheid worden we 
van alle kanten beïnvloed.  
 
Geef dat we in de gaten hebben, 
dat we geen speelbal worden 
van reclame of propaganda. 
Dat we ook geen dingen doen 
die niet bij ons passen, 
door de mooie praatjes of plaatjes. 
 
Help ons om mensen te worden 
die innerlijk sterk staan en die 
zich niet klakkeloos laten meeslepen. 
 
Ina Everts, directeur CS Vincent van Gogh Lariks 

Erasmus+ project Assen 

Op zondag 2 oktober jl. hebben we 27 leerlingen (en hun begeleidende docenten) uit Spanje, Duitsland en 

Slovenië ontvangen op het station in Assen voor het Erasmus+ project. Afgelopen mei zijn we met 9 leerlingen 

in Cordoba (Spanje) geweest en nu waren wij aan de beurt om een week te organiseren in het kader van ons 

thema “Green art and nature”. 

Op de 1e dag hebben we kennisgemaakt, gedanst en kunstwerken gecreëerd. We hebben ontzettend veel 

plezier gehad met elkaar, maar ook hard (samen) gewerkt. 

   

Dag 2 van het Erasmus+ project was een hele mooie! We hebben samen een fietstour gemaakt in de omgeving 

van het Balloërveld (fietsen bleek wel een uitdaging als je niet in Nederland bent geboren). We hebben 

hunebedden gezien, getekend en gemaakt van stenen die we hebben gevonden in het veld. Ook hebben we, 

onder leiding van Landschapsbeheer Drenthe, nog even hard gewerkt met de snoeischaar om ons mooie 

landschap te helpen beheren. 

Op woensdag zijn we naar het TT-circuit geweest. Na een warm welkom hebben we een interessant verhaal 

gekregen over de nieuwe, unieke zonnecarport (21.000 zonnepanelen) met dubbelfunctie, waardoor het circuit 

helemaal energieneutraal kan zijn. Daarna een rondleiding over het circuit. In de middag hebben we gebowld. 
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De laatste dag hebben we gewerkt aan ons art-project; het maken van geometrische figuren met behulp van 

ijsstokjes. De week werd afgesloten met een bezoek aan de stad Groningen; rondleiding in het museum en een 

bezoek aan het centrum.  

   

Op vrijdag hebben we afscheid genomen van elkaar. Dat viel niet mee na zo’n superleuke week! Op naar de 

retour bezoeken in Duitsland en Slovenië! 

A. Bertram en A. Visser, docenten Lariks 

Voorstelling Onderhuids 

Afgelopen woensdag 9 oktober zijn alle brugklassen naar de voorstelling Onderhuids van Theatergroep De 

Steeg (uit Groningen) geweest.  

De voorstelling gaat over pesten en de nare gevolgen die dat voor iedereen kan hebben. Er waren verschillende 

rollen; de pester, de gepeste, de meepester en de wegkijker, ouders en docenten. In de voorbereiding en het 

nagesprek kan het gaan over welke rol jij hebt. Wat doe je als je iets ziet gebeuren. Bij wie kan je hulp vragen of 

hoe geef je hulp. 

 

Onze leerlingen hebben zich fantastisch gedragen! Ze kregen de complimenten van de spelers! 

E. Kippers en A. Verkade, kunst- en cultuurcoördinaat Lariks 

 

Tag der deutschen Sprache 2022 – Grüß Gott! 

Dinsdag 11 oktober jl. stond Lariks in het teken van de ‘Tag der deutschen Sprache’.  

De school was aangekleed met vlaggen uit de Duitstalige landen en de collega’s van Duits én verschillende 

leerlingen liepen in prachtige creaties als Dirndl’s en Lederhosen. In de lessen werden de leerlingen uitgedaagd 

in Duitstalige spelletjes en speelse opdrachten.  
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Bovendien kreeg iedere leerling en kregen alle aanwezige collega’s een heerlijke chocolade van het Zwitserse 

Milka. De hele dag knalden in de aula de Duitse hits uit de speakers. Zo kwamen verschillende après skihits, 

toppers uit de Neue Deutsche Welle en hits van tegenwoordig langs, soms luidruchtig meegezongen en/of 

zachtjes mee gemompeld door leerlingen.  

Daarnaast had Marcus een heerlijk aanbod aan Duitse lekkernijen als Pretzels, Quarktaschen en Currywursten 

te koop. Kortom, wij kijken terug op een geslaagde dag!  

   

Servus! Namens de sectie Duits, 

Martijn Ottens, docent Duits en mentor H3c 

Gezocht: Begeleiding activiteiten Kunst en Cultuur 

Regelmatig hebben we een activiteit of voorstelling waarbij we erg veel begeleiders nodig hebben. Met het 

team kunnen we dat vaak niet oplossen omdat de activiteit van een bepaald leerjaar onder de lessen 

plaatsvindt en het niet wenselijk is dat docenten hun lessen aan de andere leerjaren laten vervallen. Daarom 

doen we een beroep op u. Heeft u zin om eens een keer als begeleider mee te gaan naar een activiteit dan 

horen wij dat graag van u.   

U kunt zich aanmelden via kunst-cultuur@csvvg.eu o.v.v. begeleiding activiteiten  

Met vriendelijke groet,   

E. Kippers en A. Verkade, kunst- en cultuurcoördinaat Lariks  

Leerlingen Lariks behalen Goethe Certificaat 

Het afgelopen schooljaar was er weer een groep enthousiaste leerlingen uit de 3e, 5e en 6e klas 

vwo/Gymnasium/TTO, die aan de Goethelessen voor het behalen van het Goethe Zertifikat B1 en B2 hebben 

deelgenomen. Tijdens de lessen staan de vaardigheden centraal: lezen, luisteren, schrijven en spreken. De 

leerlingen uit de derde klas trainden op B1 niveau van het ERK (Europees Referentiekader) en de leerlingen uit 

klas 5 en 6 havo/vwo op B2 niveau. 

mailto:kunst-cultuur@csvvg.eu
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Als docent is altijd heel leuk om les te geven aan leerlingen, die talent en gedrevenheid voor je vak laten zien. 

De leerlingen trainen, stellen vragen en krijgen feedback. Deze feedback passen ze weer toe bij het vervolg van 

de training en zo ontwikkelen ze zich op het gebied van de Duitse taal. Ook vorig jaar hebben de leerlingen 

hard gewerkt en zijn ze zijn allemaal op het gebied van de vaardigheden enorm gegroeid. Tevens waren het 

altijd hele gezellige lessen. Ook dat is belangrijk, voor zowel leerling als docent. 

De leerlingen van B1 hebben mooie scores behaald, waarbij er zelfs door een leerling de volledige score van 

100 punten voor luistervaardigheid werd gehaald. Tevens hebben twee leerlingen een score van 98 punten 

voor schrijfvaardigheid weten te halen. De B2 leerlingen hebben het gemiddeld voor alle vaardigheden heel 

goed gedaan. Er zaten veel scores van ruim 90 punten bij en ook hier haalde een leerling 100 punten voor 

luistervaardigheid. Wat hebben de leerlingen van B1 en B2 het goed gedaan! Na afloop van een van de 

mondelinge examens zei de examinatrice van het Goethe Institut: “ Deze leerlingen kunnen we zo in een Duitse 

stad neerzetten en dan redden ze zich prima.” 

 

Na de herfstvakantie mochten de leerlingen hun certificaat tijdens een feestelijke bijeenkomst in ontvangst 

nemen. We willen bij deze Stan Houthuesen, Talitha van der Marel, Pleun Riksten, Marlinde Vos, Lieke Moes, 

Katharina Rutgers, Rianne Vos, Pailak Siroenjan, Stijn Kooij, Wouter Palland, Chinyere Destiny Osigwe, Jael 

Hoving, Wessel Wekking en Steffan Culafic van harte met het behaalde resultaat feliciteren. En we hopen dat 

iedereen de passie voor de Duitse taal zal behouden en het Goethe Certificaat in de toekomst nog veel zal 

gebruiken. 

A. Rutgers-Kingma en H. Huizing, Sectie Duits – Lariks 

Bijeenkomsten meer- en hoogbegaafde leerlingen starten weer 

Nu het op school weer mogelijk is na de afgelopen coronajaren, kunnen we ook weer starten met onze 

Talentbijeenkomsten voor leerlingen die bij ons bekend zijn als zijnde meer- of hoogbegaafd, of daar 

kenmerken van hebben. 

Zowel leerlingen als ouders hebben inmiddels een mail over de eerste bijeenkomst ontvangen. In deze 

Talentsessies leren we elkaar kennen en bespreken we thema’s rondom hoogbegaafdheid. Daarnaast zal er na 

kerst in de bijeenkomsten aandacht zijn voor (studie) vaardigheden. Zie ook het schema hieronder. 

De eerste Talentsessie voor klas 3-6 zal zijn op 29 november a.s., voor klas 1 & 2 is deze op 1 december a.s. 

Talentbegeiders Lariks: 

Mw. Hopmans en mw. Njagi (klas 3-6) 

Mw. Klaver en mw. Van Zwol (klas 1-2) 

e-mail: talentontwikkeling@csvvg.eu 

mailto:talentontwikkeling@csvvg.eu
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Ta teagasc agus foghlaim chomh tábhachtach lena chéil 

(Irish Gaelic, meaning ‘Teaching and learning are equally important’) 

As teachers we never stop learning ourselves as well. So, on Monday the 10th of October at 2 am in the 

morning a group of six TTO teachers (Anneli Verkade, Samantha Tinsdeall, Kelly Burwood, Jan Paul Hof, Zoe 

Mulder, and Lotte Hoebeek) started their journey towards Cork, Ireland, for their Teacher Training and CLIL-

course. We were with 11 teachers from another TTO school (Trinitas College, location Han Fortman College).  

Day One 

When we arrived in Cork, our first stop was The English Market. We had to scavenge our lunch in groups of 

four. A very tasty and great starter of our time here. After some grocery shopping we headed towards The 

Court Yard at Kilshannig. We were very fortunate to be able to stay there for the entire week. It was a very 

beautiful and inspiring location. 

Day Two 

On day two we separated into groups. While a small group stayed behind for a CLIL course taught by Amanda 

van Dijk–van ’t Noordende, the other group went to Coláiste Éamann Ris (a secondary school in Cork) for job 

shadowing. This truly was an amazing experience! The teachers and students were so welcoming. We were 

able to sit in on their lessons and observe how our subjects are being taught to native speakers. Students were 

very kind and willing to answer all of our questions (what it was like to be the last year of all boys in their 

school, for example). Of course, they also had lots of questions for us. Such as where we were from, which, 

when answered, explained why we are all so tall. What stood out was the immensely positive attitude towards 

everything. Feedback was always framed in a positive way, students were approached in a positive way. It 

created a very warm and welcoming atmosphere.  

Day Three 

Day three started with a carousel of activities. We played tennis at the tennis court of The Court Yard, some 

had exam training for their Cambridge Language Certification, and several CLIL-courses. In the afternoon we 

had a little bit of time to relax before going to Cork English College for some English and CLIL lessons. After 

dinner, we experienced Cork in a whole new way. We were led around the historical sites of Cork in a Walking 
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Tour. This was not your ordinary history lesson though! Tears of laughter and screams of terror were close 

neighbours during the walk. We ended our tour at one of the oldest traditional Irish pubs in Cork and enjoyed 

live music and maybe had something to drink. 

     
Day Four 

On day four, we switched places with job shadowing and the CLIL courses. Those staying behind were able to 

work in groups on creating practical CLIL assignments, together with the teachers of the same subjects. We all 

enjoyed our collaboration, which is something we will continue to do! 

The last evening was spent having a three course meal with special guests. Some of the teachers of the Irish 

school joined us for conversations about the differences and similarities of our school system. And as a 

surprise, two of the teachers also performed live music for us. What a great and lovely way it was to spend our 

last evening like this! 

Day Five 

On our last morning we presented our CLIL-lesson ideas and evaluated our stay in Ireland. Then it was already 

time to pack for our journey back home. While we were all exhausted from the very busy programme, we all 

felt sad to say goodbye to each other. We hope we will meet again to learn more from and with each other.  

L. Hoebeek, TTO Coördinator / docent Engels 

Workshop en voorstelling bovenbouwleerlingen muziek 

Vrijdag voor de herfstvakantie zijn de bovenbouwleerlingen muziek naar een workshop en voorstelling van 

studenten van de opleiding Docent Muziek van het Prins Claus Conservatorium in Groningen geweest. Het 

centrale thema hierbij was: Hoe maak je als muzikant verbinding met je publiek? 

De voorstelling werd ingeleid in de centrale hal van het conservatorium. Daar speelden DoMu studenten het 

begeleidingsthema van “Tijd om te gaan” van Stef Bos en werden leerlingen door Japke Hartog meegenomen in 

een interactief muzikaal spel waarmee we allemaal op een geweldig organische manier doorstroomden naar de 

workshop waarvoor we van tevoren al waren ingedeeld. 

   

Die workshop nam ons vervolgens mee in de geest van de voorstelling. We zongen terwijl we elkaar diep in de 

ogen keken. We schreeuwden, we fluisterden, we stonden met onze ruggen tegen elkaar aan. We zagen onze 

leerlingen haperen. Maar ze deden het. Volop. En het raakte ons. Dat diezelfde leerlingen tijdens de 
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voorstelling door de magie van het moment overweldigd waren, raakte ons nog dieper. De uitvoerenden 

maakten dat je je onderdeel voelde van het geheel, door een combinatie van performance, plaatsing van de 

bühnes ten opzichte van het publiek en geluidstechniek. 

    

Dit uitstapje heeft ons weer doen realiseren dat de ware impact van de kunsten pas voelbaar is wanneer je er 

onderdeel van wordt. Wat ons betreft wordt het daarom een jaarlijks terugkerend ritueel! 

E. van Popta, G. Piontek en B. Oostlander, sectie Muziek 

Bezoek Kröller-Müller museum 

Dinsdag 8 november zijn de kbv leerlingen uit havo5 en vwo6 naar het Kröller-Müller Museum geweest. 

Moderne kunst in het museum en in de beeldentuin bewonderen, en nu eens met eigen ogen bekijken. De 

prachtige collectie met een grote rol voor Vincent van Gogh maar ook Piet Mondriaan (en De stijl), George 

Seurat, Pablo Picasso, de kunststroming futurisme en uiteraard hedendaagse kunst.  

   

Ons bezoek was met name gericht op de collectie kunst van het Moderne. Maar ook de beeldentuin en de 

architectuur in en om het museum zijn door de leerlingen bekeken.  
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Naast samen kijken, bewonderen, bekritiseren, jezelf ook laten inspireren door alle mogelijkheden. The power 

of art. Het was een heerlijke dag! 

Begeleidende docenten J. Eijkelenboom en H. Locht-Kwakman 

Vrijwillige schoolkostenbijdrage cursusjaar 2022/2023 

Via deze weg wil ik u er attent op maken dat ouders die dit jaar nog geen schoolkostenbijdrage hebben 

betaald, in de week van 1 november een mail hebben ontvangen. Daarin is gevraagd of u nog een vrijwillige 

bijdrage wilt doen via onze webshop. Ook als u het kluisje van uw zoon/dochter nog niet heeft besteld 

ontvangt u een mail. Afzender van deze mail is webshop@csvvg.eu.  

Slechts één van beide ouders ontvangt deze mail (en heeft het inlogaccount voor de webshop). Bij sommige 

geadresseerden komt deze mail wellicht in de spam-box, vandaar dit extra bericht in de nieuwsbrief. Heeft u 

geen mail ontvangen, dan heeft u al een vrijwillige bijdrage betaald; dank daarvoor. 

M. Vonk, coördinator leermiddelen/webshop/financiële administratie 

Belangrijke data 

47 maandag 21-11-22 16-12-22 week 47 t/m 50 driehoeksgesprekken voor 
klas 1-2 

    

  dinsdag           

  woensdag 23-11-22   LOT 15.15 17.00 

  donderdag 24-11-22         

  vrijdag 25-11-22 26-11-22 buitenlandbeurs, Jaarbeurs Utrecht 09.00 16.00 

    25/11/22   workshops theater maken h4 en vwo4, tijdens 
lessen CKV 

    

              

48 maandag  28-11-22         

  dinsdag  29-11-22         

  woensdag 30-11-22         

  donderdag 1-12-22         

  vrijdag 2-12-22   inhalen en herkansen toetsweek 1 08.15 10.15 

              

mailto:webshop@csvvg.eu
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49 maandag 5-12-22   hele week 40 min. rooster i.v.m. 
leerlingbesprekingen.  

    

    5-12-22   leerlingbesprekingen; alle lessen blijven 
staan, docent geeft aan wanneer een les 
moet vervallen 

    

  dinsdag 6-12-22   ouderklankbordgroep  19.30 21.00 

    6-12-22   TTO ouderplatform     

  woensdag 7-12-22         

  donderdag 8-12-22   Voorlichting Friend4Friend aan lln vwo 6 
(aula) 

12.15 12.45 

  vrijdag 9-12-22   Paarse Vrijdag      

    9-12-22   Open Dag fixesopleidingen Hanzehogeschool  15.00 18.00 

              

50 maandag  12-12-22 16-12-22 deze week schoolschaatsen klas 1-3 - tijdens 
LO  

    

    12-12-22 16-12-22 project Book of Hours gymnasium 3      

    12-12-22 16-12-22 The Grand Tour tijdens lessen GS, EN, AK en 
Arts 

    

    12-12-22   werkmiddag profielwerkstuk havo 5 en vwo 6 14.10 17.00 

    12-12-22   spreekavond klas 3-6 voor lln en 
ouders/verzorgers  

16.00 21.00 

    12-12-22   DR  17.30 20.00 

  dinsdag  13-12-22   Stralingspracticum havo 5 en vwo 6     

    13-12-22   COC voorlichting havo 2 (3 voorlichtingen) 
H2A 2e en 3e uur, H2B 4e en 5e uur, E3A 6e 
en 7e uur 

    

    13-12-22   profielkeuzeworkshops Hanzehogeschool 
voor havo 3 (90 min) 

10.00 14.00 

  woensdag 14-12-22   COC voorlichting vwo 3 (3 voorlichtingen) A3A 
2e en 3e uur, A3B/G3A 4e en 5e uur, E3B/C3A 
6e en 7e uur 

15.15   

  donderdag 15-12-22 16/12/22 excursie Book of Hours gymnasium 3 08.15 17.00 

    15-12-22   profielkeuzeworkshops RUG voor vwo 3 (90 
min) 

10.00 15.00 

    15-12-22   tto vwo 5 Presentaties Gloval Perspectives 08.15 17.00 

    15-12-22   werkmiddag profielwerkstuk havo 5 en vwo 6 14.10 17.00 

  vrijdag 16-12-22   COC voorlichting havo 2 (2 voorlichtingen) 
H2C 2e en 3e uur, P2A 4e en 5e uur 

    

    16-12-22   Kerstgala     
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51 maandag 19-12-22   bezoek kerstmarkt havo 2  08.15 17.00 

    19-12-22   workshops theater maken h4 en vwo4, tijdens 
lessen CKV 

    

  dinsdag 20-12-22   workshops oriëntatie op interessegebieden 
havo 4 

10.00 14.00 

  woensdag 21-12-22   LOT 15.15 17.00 

  donderdag  22-12-22   excursie Duitse stad vwo 4 (lln DU) 08.15 17.00 

    22-12-22   Kerstviering: actie goede doelen 11.00 17.00 

  vrijdag 23-12-22   kerstvieringen      

              

52/
1 

      Kerstvakantie 26 december 2021 t/m 6 
januari 2022 

    

              

2 maandag 9-01-23 13-01-23 deze week gymnasiumvoorlichting op PO 
door ambasadeurs  

    

    9-01-23   40 min. rooster tot 12.15 uur, daarna lln 
lesvrij  

08.15 12.15 

    9-01-23   voorlichting profielkeuze vwo 3  19.00 20.00 

    9-01-23   voorlichting profielkeuze tl4 Salland en tl4 
Volta  

19.00 20.00 

    9-01-23   voorlichting profielkeuze havo 3 Lariks en 
havo 3 Volta 

20.15 21.30 

  dinsdag  10-01-23   40 min. rooster tot 12.15 uur, daarna lln 
lesvrij  

08.15 12.15 

  woensdag 11-01-23 18-01-23 toetsweek 2 havo 4-5 en vwo 4-6     

  donderdag 12-01-23         

  vrijdag 13-01-23         

 

 


