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TOEKOMST
Sinds een week staan er buiten onze schoolpoort hekjes,
om ervoor te zorgen dat onze fietsende leerlingen
daadwerkelijk via het daarvoor bestemde fietspad naar
en van het schoolterrein komen. Er volgt ook nog een
zogenaamde voetgangerssluis, en er wordt een
Kiss & Ride ingericht.

Dat is allemaal heel mooi, en hopelijk een stuk veiliger
en beter voor de fietsbanden, maar er kleven ook een
paar risico's aan waarvoor school geen aansprakelijkheid
aanvaardt:
 je kunt op het hekje klimmen en klauteren, maar er
dus ook van af vallen...
 scooters naar en van Leeuwenborgh rijden met hoge
snelheid over het doorgaande fietspad. Komend vanaf
Eysenhegge moet je dus heel goed uitkijken wie er van
rechts, maar ook van links komt aanstuiven.
Het wordt in de nabije toekomst dus (officieel) mogelijk
om aan school door je ouders afgezet te worden.

NO: 6
K&C DAGEN EERSTE KLAS
Op 1 en 2 april waren op Eysenhegge de jaarlijkse Kunst
en Cultuurdagen. De eerstejaarsleerlingen hebben deze
dagen verschillende workshops gevolgd in het Stadslab
in Sittard.

De eerste dag hebben de leerlingen kennis gemaakt met
de vier verschillende disciplines. Zo volgden ze de
workshop ‘Fotografie’ waar ze alles leerden over de
geschiedenis van de animatie en hebben ze zelf een kort
animatiefilmpje gemaakt. Vervolgens leerden ze in de
workshop
‘Design’
alles
over
verschillende

interieurstijlen. Leerlingen zijn op zoek gegaan naar hun
eigen smaak, hetgeen ze hebben vastgelegd in hun eigen
collage. In de workshop ‘Beeldende kunst’ hebben de
leerlingen ervaren op welke manieren kunstenaars
kunnen werken, om vervolgens hun eigen creativiteit te
uiten door portretten te tekenen. Uiteindelijk konden de
leerlingen helemaal losgaan in de workshop ‘Muziek’,
waar ze bezig zijn geweest met ritmes en zelfs
zangtechnieken.

De tweede dag zijn de leerlingen in groepen zich gaan
verdiepen in één van deze workshops. De groep
‘Fotografie’ heeft zelf een script geschreven voor een
korte film, die vervolgens doormiddel van stop-motion
techniek is opgenomen. Bij ‘Design’ heeft de groep de
hele dag zitten schuren, verven en zagen aan hun eigen
stoel, met negen verbluffende en vooral uiteenlopende
stoelen als gevolg.
De groep ‘Muziek’ heeft
hun eigen versie gemaakt
van het populaire nummer
‘Cheerleader’ en de groep
‘Beeldende kunst’ heeft
onder andere een sculptuur
gemaakt van takken, stenen
en voorwerpen die ze zelf in
de
natuur
hebben
gevonden.
Al met al waren het twee
erg creatieve en vooral
geslaagde dagen!
EEN PLUIM VOOR TOM KLIJNEN
Mevr. Dircks, collega van de
horeca afdeling van het
DaCapo-College kwam tijdens
haar wandelreis naar Santiago
de Compostella Tom Klijnen
met zijn opa tegen.
Wat een kanjer. Om tijdens de
meivakantie met zijn opa 240
km te gaan lopen met rugzak.
Deze kanjer heeft een hele
dikke pluim verdiend.

HET VERHAAL VAN TOM KLIJNEN
Mei vakantie Camino - Santiago, Tom Klijnen, klas 1D
De vakantie duurde van 25-4 tot 11-5.
Ik heb de Camino (Pelgrimsroute naar Santiago de
Compostella – 240 km) gelopen van Porto naar Santiago
samen met mijn opa. Eerst vlogen we naar Porto in
Portugal, dat was heel erg leuk. Toen het vliegtuig
opsteeg werd je bij het vaart maken helemaal in je stoel
gedrukt. We vlogen trouwens met de maatschappij
Ryanair.
Toen we aankwamen bleven
we de eerste nacht op het
vliegveld op banken slapen.
Toen was het zo ver, de
eerste
wandeldag.
We
hebben langs de zee gelopen,
door dorpen en kleine steden.
Op een gegeven moment
kwamen we er achter dat we
niet helemaal op de goede
route zaten. We zaten op de
route die langs de zee liep,
toen we ongeveer 33 km hadden gelopen gingen we
naar een winkel om te vragen of er ergens iets was om
te slapen.
Die mevrouw daar sprak geen woord Engels maar we zijn
er toch uitgekomen.
Ze belde iemand op die ons kwam ophalen en ons naar
iemand toebracht die kamers verhuurden. Het was een
hele mooie kamer en de mensen waren heel aardig.
De mensen in Portugal zijn trouwens allemaal wel aardig
en willen je graag helpen.
We sliepen niet elke nacht in een auberge ( goedkope
overnachtingsplek waar je met meer mensen op een

kamer slaapt) omdat mijn opa vond dat we beter zouden
slapen in een hotel en daardoor meer energie hadden de
dag er na.
De dag erna gingen we uiteraard weer lopen, die nacht
sliepen we wel in een auberge.
Eigenlijk speciaal voor mij want ik wou dat graag een
keer mee maken.

Voor mijn opa is in een auberge slapen niet meer zo
bijzonder, hij heeft hier al vaak geslapen in andere
tochten.
De volgende ochtend werd ik wakker en stond op,
niemand op mijn kamer had gesnurkt (gelukkig).
Na een paar dagen lopen en een paar nachten slapen
waren we op zoek naar een cafe om te ontbijten. Toen
we een cafe gevonden hadden kregen we een soort
toast met jam, het was erg veel en we kregen het eerste
bord niet op, zoveel was het. Toen we klaar waren en
het bord niet op was kwam de eigenaresse een nieuw
bord brengen.
We probeerden haar duidelijk te maken dat we genoeg
hadden maar ze begreep het niet.
Dat was ook iets dat die mevrouw deed, terwijl ze wist
dat we haar niet verstonden bleef ze toch Portugees
praten, dus ze kon geen Engels.
Toen we verder liepen regende het heel hard maar
gelukkig hadden we regenkleding bij ons en een soort
regenhoes voor over de rugzakken.
Een paar dagen voor dit ontbijt hadden we een zware
bergetappe maar voor dat we het wisten waren we al
boven. Toen besloten we, omdat we nog genoeg energie
hadden, om al aan de volgende etappe te beginnen, die
dus eigenlijk pas bedoeld was voor de dag erna.
We hadden hierdoor aan het einde van de dag 35 km
gelopen.
Toen kwamen we in de stromende regen in de stad
Valenca aan.
De volgende dag liepen we over een brug en daar was
het dan....Spanje! Het land waar onze eindbestemming
was maar we moesten eerst nog een paar dagen lopen.
Na nog een paar dagen lopen was het daar, onze eind
bestemming, Santiago de Compostella.
We zaten in een hotel waar de wc en de douche op de
gang was , deze werd dus door meer mensen gebruikt
maar dat maakte mij niet uit.
We hebben veel gedaan in Santiago, onder andere naar
de Pelgrimsmis geweest.
Daar kwam een non die heel erg mooi kon zingen en er
was een, ik weet niet wat het was maar er zat heel veel
wierook en dat was heel leuk om te zien.
Ik heb geen geloof maar het was heel mooi die Pelgrims
mis.
Ik heb ook een rondleiding gekregen waarbij we over het
dak van de kathedraal gelopen hebben. Dat was erg
mooi en leuk met een heel mooi uitzicht.
Toen we een paar dagen in Santiago waren geweest zijn
we met de bus terug naar Porto gegaan waar we ook
waren gestart.

Porto is ook een geweldige stad, ik heb daar ook veel
gezien. Zoals een mooi station, een supermooie brug en
een mooie rivier.
Ik heb ook nog een rondvaart gemaakt over de rivier, dat
was heel leuk.
Ongeveer 2 dagen later was het de dag dat we terug
naar Nederland gingen vliegen.
Weer met Ryanair.
Toen we thuis waren was ik blij om mijn familie weer te
zien.
Het was een geweldig avontuur en een hele mooie reis!!
UITSTROOM
Aan het einde van dit schooljaar gaan we weer afscheid
nemen van al onze 3e jaars leerlingen. In de afgelopen
weken hebben mentoren en vakleerkrachten veel werk
verzet om te komen tot goed gefundeerde adviezen.
Het is voor veel leerlingen spannend geweest: Wat
zouden de docenten tijdens de adviesvergadering over
mij beslissen. Deze vergadering is inmiddels achter de
rug. Daarna zijn er nog een behoorlijk aantal
oudergesprekken geweest en uiteindelijk zijn de
adviezen definitief geworden.

De puzzelstukjes zijn op hun plaats gevallen.
NIEUWS VAN DE OUDERRAAD
Beste ouders,
Het schooljaar is bijna ten einde en dat betekent voor de
ouderraad dat er een aantal ouders afscheid gaat nemen
omdat hun zoon/dochter Eysenhegge gaat verlaten.

Voor de school is het van belang dat een goed
functionerende ouderraad meedenkt met het beleid en
functioneert als een klankbord groep.
Indien dit u aanspreekt kunt u zich aanmelden bij de
ouderraad, of contact opnemen met de mentor op
school.

Voor een aantal activiteiten is het noodzakelijk dat de
ouderraad haar ondersteunende taken kan uitvoeren.
Ook als hulpouder bent u van harte welkom.
Meld u aan: uw stem is van belang!
De eerstvolgende vergadering is 28-05 vanaf 19.30 in de
docenten koffiekamer.
tot ziens!!
STICHTING LEERGELD + VOOR KIDS


















Stichting Leergeld
+
voor KIDS regeling van de
Gemeente Sittard-Geleen constateert dat er weinig
gebruik gemaakt wordt van de mogelijkheden van de
Stichting Leergeld, terwijl er toch heel veel signalen zijn,
dat ouders van onze leerlingen moeite hebben om alle
lasten voor hun opgroeiende kinderen te betalen.
Stichting Leergeld
Wat kan worden aangevraagd?
Hulp kan aangevraagd worden voor ondersteuning van
activiteiten op de volgende gebieden:
• onderwijs:
bijvoorbeeld
ouderbijdrage,
schoolreizen/werkweken/excursies etc.;
• sport: bijvoorbeeld het lidmaatschap van een
sportvereniging, sportkleding;
• cultuur: bijvoorbeeld muziekles, dansles;
• welzijn: bijvoorbeeld scouting
• kindervakantiewerk en andere activiteiten die eraan
bijdragen dat kinderen zich, samen met anderen,
kunnen ontplooien.
De Voor Kids-regeling is bedoeld voor schoolgaande
kinderen tussen 4 en 18 jaar. Deze regeling vergoedt
onkosten voor onderwijs en maatschappelijke en
culturele ontwikkeling. Bijvoorbeeld contributie van de
sportvereniging, maar ook schoolspullen voor uw
kinderen. School is belangrijk, maar kinderen moeten
zich daarnaast ook kunnen ontwikkelen op andere
terreinen.
Alleen uw uitgaven van 2015 komen in aanmerking.
Voor de volgende kosten kunt u een vergoeding krijgen:

Meerbadenkaart zwembad
Behalen zwemdiploma
Sportkleding en sportattributen (in combinatie met
een lidmaatschap van een sportvereniging)
Dansscholen
Culturele verenigingen (toneel, muziek, zang en
hobbyvereniging)
Muziekschool
Lidmaatschap sportverenigingen
Lidmaatschap gehandicaptenorganisatie
Fitness en sportscholen
Vrijwillige ouderbijdrage schoolfonds en of
sportvereniging
Schoolkampen en schoolreisjes (ook naar het
buitenland)
Schoolspullen (pennen, etui, agenda, etc.)
Kindervakantiewerk
Abonnement speeltuin
Overblijfkosten
Internet voor school

Stichting Leergeld Tel : 046 4519080
Voor informatie kun t u ook altijd bellen naar :
Ria Dielissen 06 27400795
DE KUNST EN CULTUURDAGEN VAN 1 EN 2 APRIL
We gingen naar het stads lab met de fiets, en sommigen
met de bus of auto. Toen we daar aankwamen konden
we zitten op een bank. Elke klas ging naar een andere
workshop. (Bijvoorbeeld klas 1D ging als eerst naar
fotografie) De trappen waren erg steil. Wij kregen uitleg
over fotografie. Toen dat was afgelopen gingen we naar
de workshop beeldende kunst. We kregen daar een
PowerPoint te zien die de mevrouw had gemaakt van
haar kunstwerken. Daarna mochten we een tekening
maken van ons zelf. Na dat we beeldende kunst hadden
gehad hadden we een kwartier pauze. Daarna kregen we
een muziek-workshop. We mochten op instrumenten
spelen en een ritme proberen te spelen. We weten niet
meer precies hoe het gaat. Als laatste hadden we design.
We kregen eerst een PowerPoint te zien over stoelen.
Daarna kregen we een blaadje waar we een collage op
mochten maken. Toen hadden we tijd over voor een
rondje te maken wat we er van vonden. Om kwart over
drie mochten we naar huis. Einde dag één.
Dag twee: We kwamen ’s morgens weer aan bij het stads
lab. We kregen daar te horen wat we mochten doen.
Elke leerling ging namelijk een verdiepingsworkshop
doen. Romy mocht naar beeldend , ze had geluk want
dat was haar eerste keuze . Ivo mocht naar design ,hij
had geluk omdat dat dat ook zijn eerste keuze was.
Sommige mensen waren ingedeeld bij hun tweede
keuze.

Romy: bij beeldend gingen we werken met wasco en
verf. Daarna gingen we naar buiten om stenen en takjes
te zoeken voor ons kunstwerk. We hebben de takjes en
de steentjes in elkaar gezet en geverfd.
Ivo: ik had design, daar kregen we uitleg over wat we
mochten doen. Er werden stoelen gepimpt! Toen
mochten we aan het werk. Dylan en ik gingen samen een
stoel maken, en ons thema was minecraft. We mochten
om kwart voor drie naar huis.
Romy Raven en Ivo Parren 1D
DE KUNST EN CULTUURCOMMISSIE
Voor bespreken en nabespreken hoort er bij als je iets
organiseert.
Na zeer geslaagde kunst en cultuurdagen heeft de
commissie zich bij elkaar gepakt om te kijken naar de
goede en de minder geslaagde activiteiten. Dit alles om
komend schooljaar weer met een super programma voor
de dag te komen.
Commissie bedankt voor de super geslaagde dagen.

SAMENLOOP VOOR HOOP

Tijdens de SamenLoop voor Hoop Sittard-Geleen zullen
bij het avondlicht tijdens de Kaarsenceremonie de
Kaarsen van Hoop worden aangestoken. Dat is hét
moment om stil te staan bij kankerpatiënten, exkankerpatiënten en alle mensen die de strijd tegen
kanker hebben verloren.
Wat is een Kaars van Hoop?
Het is een brandende kaars in een met zand gevulde
papieren zak, waarop u een boodschap kunt zetten ter
herdenking of ter ondersteuning van uw dierbare.
Wilt u ook een Kaars van Hoop opdragen aan iemand die
kanker heeft of heeft gehad? Koop dan voor (minimaal)
€ 5,- een wenszak (bij Toon Hermanshuis) en schrijf
hierop uw persoonlijke boodschap. Als u deze zak
uiterlijk 10 juni inlevert bij één van de inleveradressen,
staat uw Kaars van Hoop langs de baan.
Inleveradres: Toon Hermans Huis, Paardestraat 31
6131HB Sittard of Op de Hoef 10, 6132 HN Sittard.

SING A SONG 2015
U kunt ook een Kaars van Hoop doneren, zonder een
boodschap. U kunt dan uw bijdrage van minimaal € 5,00
per
Kaars
van
Hoop
storten
op
banknr
NL68RABO0190570075 tnv KWF inz Samenloop voor
Hoop Sittard-Geleen met vermelding Kaars van Hoop.
Ook uw Kaars van Hoop staat dan langs de baan.
Kijk voor meer informatie over de Kaarsenceremonie en
de SamenLoop voor Hoop Sittard-Geleen op
www.samenloopvoorhoop.nl/sittard-geleen
Op woensdag 3 juni heeft Eysenhegge weer zijn eigen
Songfestival.
Voor de tweede keer mogen we bij Poppodium Volt
weer genieten van ons jaarlijks festival, waar leerlingen
als solist of als groep zullen gaan optreden om hun
muzikale talenten te showen aan alle leerlingen.
De muziekdocenten zijn al weer op zoek naar muzikale
talenten van onze school. Kijkend naar de voorgaande
jaren zal dat geen probleem opleveren en zullen er weer
veel leerlingen meeknokken om de hoofdprijs in de
wacht te slepen.
Overdag worden de optredens verzorgd voor de
leerlingen en in de avonduren worden de ouders
uitgenodigd voor dit spektakel.

SPONSOR JIJ OOK?
Onze collegae mevr. Daemen en mevr. Mattijssen, doen
namens het gemengd koor Crescendo mee aan deze
actie.
De bedoeling is natuurlijk om zoveel mogelijk geld voor
KWF in te zamelen.
Graag willen wij jou aandacht hiervoor en vragen wij om
een vrijwillige bijdrage.
Mocht je nog vragen hebben over deze actie dan weet je
ons te vinden. Een bijdrage kan gestort worden bij de
balie van de school. Alvast hartelijke dank.

GALA 2015
Bijna is het weer zover………….

Onze derdejaars leerlingen gaan Eysenhegge verlaten.
’n Hele stap!
Om dit ’n feestelijk tintje te geven is er op 15 juli een
Galabal.
De commissie Gala bestaat uit de derdejaars mentoren
met als kartrekkers Lindi Bronneberg (ook derdejaars
mentor) en Iny van Gerven. Samen gaan zij er voor
zorgen dat dit een geslaagd feest wordt. Geholpen door
collega’s, de ouderraad en oud-leerlingen van de
afdeling Horeca.
De rode loper is dan weer schoongemaakt en uitgerold,
de vlaggen gestreken en opgehangen, de zaal feestelijk
versierd, de dj staat klaar, de feestverlichting branden,
ook de hapjes en de drankjes staan klaar.
Het is tijd voor de entree van onze leerlingen.
Tussen 19.30 en 20.00 uur zullen zij arriveren.
In ’n feestelijke outfit en met origineel vervoer worden
ze verwacht bij Eysenhegge. Hun mentor zal hen
ontvangen. En ook wij, als team, zijn aanwezig .
Ouders ,familie en vrienden zijn welkom om buiten de
aankomst mee te beleven.
Ter voorbereiding op dit gala zijn er op 1 juli workshops.
De precieze info en de officiële uitnodiging volgen nog.
Namens de commissie Gala alvast veel plezier bij de
voorbereidingen!
Mochten er nog vragen zijn, dan kunnen deze gesteld
worden aan de mensen van de commissie Gala.
Met vriendelijke groeten, Iny van Gerven
NIX18 IN DE PRAKTIJK
Zal de nieuwe alcoholwetgeving NIX18 iets opleveren?
Het beleid is aangepast, maar de daadwerkelijke omslag
moet nog komen. Het gaat dan om een verandering
binnen de norm. Met andere woorden: wat vinden wij
nu eigenlijk normaal als je het hebt over gebruik van
alcohol en geldt hetzelfde voor jeugdigen? Jaren terug
bijvoorbeeld vond iedereen het nog heel normaal om te
roken in het openbaar vervoer of in een restaurant.

Tegenwoordig is het ‘not done’. Een duidelijke
normomslag waar heel wat jaren overheen zijn gegaan.
Dit is ook onze verwachting voor wat betreft alcohol.
Waar in eerste instantie een jongere op zijn 16e legaal
mocht drinken, zag je dat de daadwerkelijke
beginleeftijd 14 jaar was(landelijk gemiddelde) lag. Nu
een jongere op zijn 18e legaal mag drinken, hopen we
Op termijn te kunnen vaststellen dat de daadwerkelijke
beginleeftijd naar 16 jaar is verschoven.
Een zeer belangrijke partij hierin zijn de ouders. Op dit
moment is er sprake van een overgangsfase waarin
ouders met kinderen in de leeftijd van 16 of 17 jaar het
lastig vinden om handen en voeten te geven aan NIX18.
We verwijzen ouders voor tips graag naar
www.hoepakjijdataan.nl
of
de
campagnesite
www.nix18.nl. Uiteraard Is NIX 18n, vooral nu een
actueel thema binnen de opvoeding met betrekking tot
genotmiddelen.
Leeft dit thema – naast vragen over andere
genotmiddelen- ook bij U?
Verslavingspreventie Mondriaan ondersteunt u
De afdeling verslavingspreventie van Mondriaan heeft
een adviserende en ondersteunende rol als het gaat over
middelengebruik van jongeren. Wij ondersteunen
jongeren, ouders, scholen en andere opvoeders met hun
vragen over alcohol en andere drugs.
Als je een vraag hebt over alcohol & andere drug kun je
altijd contact opnemen.
Verslavingspreventie Mondriaan - 088-506 7200
preventie.vz@mondriaan.eu
DATA OM TE ONTHOUDEN
3 juni
Sing A Song
30 juni
Sportdag
1 juli
Galaworkshop klas 3
9 juli
Eysenhegge Nieuwsflits no 7
13 juli
rapportvergadering
14 juli
mentordag –boeken inleveren
15 juli
Galabal
16 juli
Rapport
20 juli
Zomervakantie
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

DE KUNST EN CULTUURDAGEN VAN 1 EN 2 APRIL – EEN IMPRESSIE

