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JAARGANG 18 - 26 MAART 2015
IN MEMORIAM - HANS GILLESSEN

Vrijdag 6 maart j.l. overleed, geheel onverwacht en
veel te, jong Hans Gillessen, de echtgenoot van
onze collega Elonka Gillessen.
Woorden kunnen onze gevoelens nooit goed tot
uitdrukking brengen. Troost bieden ze wellicht.
Namens de hele Eysenhegge gemeenschap wensen
wij Elonka en haar familie heel veel sterkte toe, om
het verlies van iemand, die je zo dierbaar is te
kunnen dragen.

NO:5
K&C DAGEN!

Bijna is het zover dat de creativiteit bij onze
leerlingen weer losbarst.
Bijna is het zover dat er kunst en cultuur wordt
geproefd , geroken, gehoord en gezien.
Bijna is het zover dat de talenten van onze leerlingen
tot een uitbarsting komen.
Bijna is het zover dat er , op verschillende locaties in
de stad, mooie dingen worden gemaakt.
De tweede en derdejaars leerlingen volgen
workshops Freerun, Beeld en Geluid, Striptekenen,
Streetdance, Beeldend, Graffiti, Drama, Schouwburg
op vier verschillende locaties in Sittard (Eysenhegge,
poppodium Volt, museum Het Domein en het
Laagland Theater/Schouwburg).
De eerstejaars leerlingen volgen deze twee dagen
workshops bij Het Stadslab in Sittard,
Op 1 en 2 april is het zover: De Kunst en Cultuurdagen
van Eysenhegge.
Wij hopen op een paar boeiende dagen vol inspiratie,
gezelligheid en creativiteit.
Wij hebben er zin in en wensen iedereen onwijs veel
plezier!!!!!
De K&C -docenten.

EYSENHEGGE AAN DE WANDEL
Maandag
a.s.
gaat
Eysenhegge weer aan de
wandel.
Ons
jaarlijks
evenement, waarin onze 2e
en 3e jaars leerlingen op
verkenning
gaan
in
verschillende regio’s van
Limburg en hun omgeving.
Dit jaar zijn er wandelingen
gepland in de omgeving van
Vlodrop,
Kerkrade
en
Maastricht.
Here we come!

UITSTROOM
Een hele spannende week voor onze leerlingen!
Komende week is de vergadering over het paasrapport
voor klas 1 en 2 en de uitstroomvergadering klas 3.

99% van de 3e jaars leerlingen weet welk profiel hij/ zij
voor komend jaar gekozen heeft. Nu nog afwachten of
het docententeam ook achter die keuze kan staan.
Daarnaast staat ook nog eens de vraag of er hard genoeg
gewerkt is om een positief advies te krijgen.
De docenten hebben allemaal een stukje van de puzzel
voor hun rekening genomen en we hopen iedere puzzel
tijdens onze vergadering op te lossen.
Al deze leerlingen krijgen een brief met ons advies.
Daarna volgen er misschien nog een aantal
mentorgesprekken.
Hierna
kunnen
de
aanmeldingsformulieren klaargemaakt worden en
aangeleverd worden op de verschillende locaties.
Onze 1e jaars leerlingen gaan die dag een bezoek
brengen aan het fort Eben Emael bij Maastricht. Zij
hebben een uitnodiging gekregen van de vader van Kyra
Nelissen, die daar rondleidingen verzorgt.

NIEUWS VAN DE OUDERRAAD

De afspraken zijn doorgesproken! De planning is
gemaakt! Nu nog de rugzak inpakken:
Een portie goede zin!
Eten en drinken voor onderweg!
……..
VERVANGING
I.vm. de afwezigheid van mevr.
Gillessen is mevr. Kimberley
van der Beek aangesteld voor
de overname van haar lessen.
Zij is een oude bekende van
Eysenhegge. Zij heeft in het
schooljaar 2012-2013 stage
gelopen tijdens haar opleiding
aan de Fontys Hoge school.

Op 20 januari jl hebben wij vergadering gehad waarin
meneer Ooms informatie heeft gegeven over de
toekomst van onderwijs binnen DaCapo en wat dat voor
Eysenhegge kan betekenen.
U, als ouder kunt hier ook in meedenken door u aan te
sluiten bij de ouderraad.

Eind van dit schooljaar gaat een aantal ouders ons
verlaten omdat hun kinderen doorstromen naar andere
locaties.
Derhalve zijn wij dringend op zoek naar ouders die eens
per 6 weken een avond met ons willen meedenken.
Naast het ondersteunen van de activiteiten op school is
een goed functionerende ouderraad belangrijk voor de
feedback naar docenten en directie.
Uw mening hierin is van belang.
Na de uitgave van deze nieuwsflits is onze eerstvolgende
vergadering op 21-05. U kunt altijd info inwinnen via de
mail of de mentor van uw zoon of dochter op school.
Tot ziens bij de ouderraad!
VAN DE OUDERRAAD - VERKOOP PAASEITJES

Alle leerlingen die een bijdrage hebben geleverd aan het
succes van deze actie:
heel erg bedankt voor jullie inzet en hopelijk mogen we
volgend schooljaar weer op jullie enthousiasme
rekenen………
SECRET-APP
De schooldirecties van BC Broekhin en het Lyceum
Schöndeln in Roermond hebben ouders en leerlingen
gewaarschuwd voor de Secret-app.
Via deze app, die 'hot' is onder jongeren, wordt anoniem
gescholden, gepest, beledigd en gedreigd.
Volgens Rob Menting, directeur van Lyceum Schöndeln,
zijn de uitingen op Secret zó erg, dat leerlingen van zijn
school bij mentoren aan de bel hebben getrokken.
Alles anoniem
"Het is echt verschrikkelijk wat er via die app geroepen
wordt. Omdat alles anoniem is, weten we niet zeker of
leerlingen van onze school berichten via deze app
verspreiden. Toch hebben we, na overleg met de politie,
besloten om ouders te laten weten dat Secret bestaat",
zegt Menting.

De verkoop van de zakjes met chocolade paaseitjes was
wederom een succes!!
Heel veel leerlingen hebben zakjes met eitjes verkocht.
Wij willen iedereen hier echt heel erg voor bedanken.
Er zijn in totaal bijna 850 zakjes verkocht. Dat is heel
veel. Met dit geld kunnen veel schoolactiviteiten
financieel ondersteund worden.
Het geld wordt besteed besteden aan ‘iets’ waar jullie je
voordeel mee kunnen doen.
Zoals we eerder al hebben aangekondigd zou de
leerling(e) die de meeste zakjes zou verkopen door ons
worden beloond.
Er waren 2 leerlingen die bijna even veel zakjes hadden
verkocht. Deze 2 leerlingen staken echt met kop en
schouders boven de andere verkoopresultaten uit.
Wij hebben daarom besloten om deze 2 leerlingen elk
een beloning te geven.
Het zijn:
• Thijs Knarren uit klas 1D met 48 zakjes
• Christopher Wijnhoven uit klas 3C met 48 zakjes

Hot
Een woordvoerder van de politie Limburg stelt dat Secret
'hot' is. "Geldt ook voor Wickr, een soortgelijke
anonieme berichtenservice waar jongeren gek op zijn. Er
wordt volop gewaarschuwd voor die apps." De politie
kan echter weinig voor scholen doen als leerlingen elkaar
anoniem bestoken met onfrisse berichten.
PAASLUNCH HAPJE
Zo maar even een recept van de paashaas voor een
smakelijke paaslunch:
Lekker op een toastje of wat brood: zelfgemaakte
eiersalade met yoghurt en bieslook

Ingredienten
4 eieren
1 theelepel mosterd
2 eetlepel Griekse yoghurt 0%)
1 klein sjalotje
Snufje paprikapoeder
Snufje kerriepoeder
peper en zout
Bieslook, fijngehakt

Bereiding
Kook de eieren in ca 10 min gaar. Houd ze onder de
koude kraan en laat ze wat afkoelen. Snipper
ondertussen het sjalotje.
Pel de eieren en snijd ze in stukjes en meng met het
sjalotje, mosterd en yoghurt. Breng op smaak met wat
peper, zout, paprikapoeder en kerriepoeder. Roer goed
door en meng de verse bieslook er door. Lekker op een
toastje of wat brood.

het leuk om in een band te spelen en lijkt het je iets om
aan dit spektakel mee te doen? Heb je het lef om straks
op het podium te staan? Dan kun je je binnenkort weer
opgeven bij je muziekdocent en hopelijk schitter jij dan
op dat podium!
Daarna nog eventjes oefenen en dan ……. op naar het
succes!
Onder leiding van mevr. Drenth en dhr. Alberts zullen er
ook dit jaar weer heel wat leerlingen op het podium
komen te staan. Of als solist, of met anderen in een
band. Spannend!
RUMOER IN KLAS 3
Het is misschien nog wat vroeg! Het duurt nog ‘n dikke 3
maanden.
Maar toch ….. er wordt binnenskamers bij onze 3e jaars
al hard gebrainstormd over die 15e juli!
De eerste plannen worden gesmeed en er wordt ook al
bij een aantal studenten druk overlegd! En de eerste
kleding is al gepast.
Eerst nog even het schooljaar fatsoenlijk afmaken en dan
GALABAL 2015 komt er aan!
Tijd om de rode loper al vast uit de kast te halen!

Misschien is deze link ook interessant voor jullie:

http://www.leukerecepten.nl/recepten/945-eiersalade
Smakelijk eten, mevr. Van Gerven
SING A SONG 2015
Langzaam maar zeker komt het er aan: Sing a Song 2015.
Het is nu nog angstvallig stil.

Maar op woensdag 3 juni a.s. gaat Eysenhegge weer
helemaal ‘los’. We gaan weer genieten van onze
leerlingen tijdens het jaarlijkse “Sing-a-Song”evenement.
Eysenhegge is op zoek naar muzikaal talent! Kun jij goed
zingen of kun je goed een instrument bespelen, vind je

DATA OM TE ONTHOUDEN
30 maart
schoolwandeling
31 maart
rapportvergadering klas 1 en 2
Uitstroomvergadering klas 3
1 en 2 april
Kunst en Cultuurdagen
3 april
rapport 2
5 en 6 april
Pasen
27 april t/m 8 mei meivakantie
14 mei
Hemelvaart
15 mei
vrij
21 mei
Eysenhegge Nieuwsflits no 6
23 en 24 mei
Pinksteren
NIEUWTJES
Heb je nieuwtjes voor de volgende uitgaven van de
Nieuwsflits, geef ze dan door aan dhr. Putker. Inleveren
één week vóór uitgifte van de nieuwsflits. Op je stick, via
mail r.putker@dacapo-college.nl.
Gebruik het programma Word, zónder opmaak.
Eysenhegge Nieuwsflits ook te lezen op Dacapo server

http://www.dacapocollege.nl/locaties/Eysenhegge.htm

