NOVEMBER
2019
Agenda
Mededelingen
In oktober…
Op de planning
Thamenpraat
Oproepen aan
ouders

Editie 1, 2019

Gemaakt voor ouders, gemaakt door leerlingen en docenten.

THAMENKRANT.

IN OKTOBER…
PREVENTIEKAR AANGEBODEN

AGENDA

Onder grote belangstelling van leerlingen, docenten, medewerkers van de gemeente Uithoorn en de politie is woensdag 9 oktober op Thamen de Preventiekar
aan de burgemeester aangeboden. Nadat Iris en Anique de sleutel van de kar
namens Thamen en de Praktijkschool aan burgemeester Heiliegers overhandigden, hield deze een korte toespraak, waarna hij de kar officieel ‘opende’. Met een
druk op de knop en veel rook werd de overdracht bezegeld.

De Preventiekar is een omgebouwde en beschilderde bouwkeet die door instellingen, waaronder de politie, kan worden gebruikt om voornamelijk jongeren voor
te lichten over onder andere (preventie van) drugsgebruik en criminaliteit. De kar is
een samenwerkingsproject geweest van de Praktijkschool en Thamen. Voor onze
school hebben de leerlingen onder leiding van Jaap Stam en Marcel Verschoor
aan de Preventiekar gewerkt en hem ingericht. De kar is aangeboden in het kader
van de Week van de Veiligheid waar de afgelopen week landelijk aandacht aan
is besteed.

IN OKTOBER...
DIRECTEUR R. DE HAAN AAN HET WOORD
Beste ouders, verzorgers,
Op de ouderavonden van september heb ik veel van u de hand mogen schudden. Uit de grote opkomst blijkt mij dat u betrokken bent bij uw kind(eren) op
Thamen. Uiteraard houden wij contact met u via Magister en via gesprekken en
mailverkeer met de mentor. Het is daarnaast ook onze intentie om regelmatig middels deze THAMENKRANT. te communiceren over het “wel en wee” op school.
Er staan weer veel (buiten)schoolse activiteiten op de agenda de komende twee
maanden. Wij hebben er veel zin in november en december met uw kind(eren)
tot een succes te maken. We vragen uw aandacht voor uitbreiding van de ouderklankbordgroep, doet u mee?
Rob de Haan, directeur ai.

THAMENPRAAT
De heer Land (Economie) in gesprek:
Leerling: Meneer, mag ik wat zeggen?
Ik: Ja hoor, je mag wat zeggen.
Leerling: Maar u moet niet boos worden.
Ik: Dat hangt ervan af wat je zegt.
Leerling: Uw hoofd lijkt op een kiwi.
Ik: Heel fijn, dank je wel!

30 OKT		
4 NOV		
6 NOV		
6 NOV		
8 NOV		
12 NOV		
14 NOV		
15 NOV		
21 NOV		
25 NOV		
25 NOV		
28 NOV		
4- 11 DEC
12-18 DEC
5 DEC		
20 DEC		

Brief SE herkansingen thuis
Projectweek Schiphol Vakcollege
Scholenmarkt Thamen
Techniek Driedaagse klas 1
Officiële opening Vakcollege
Inhalen SE WEEK 2
Herkansen SE WEEK 2
Disco Onderbouw
Project ‘Gewoon Anders’
Lesvrij vanaf 14.00 uur
Cijfers gereed Magister klas 1+2
Lesvrij vanaf 13.00 uur
SE WEEK 2 jaar 3+4
SE WEEK 2 4 Mavo
Sinterklaasviering
Kerstviering

IN OKTOBER…
INTRODUCTIE-WEEK KLAS 1
“De eerste dag begonnen we op school met kennismaken met de hele klas en onze mentor. De
tweede dag kregen we informatie over magister en
onze kluisjes. We kregen ook meteen de druppel
van onze kluisjes. Ook deden we een leuke speurtocht door de school om de school en het gebouw
beter te leren kennen.
De derde dag gingen we gezellig fietsen naar Fun
Forest en bouwden we ook nog leuke tenten met
elkaar. Dat was heel gezellig en leuk. We leerden
elkaar goed kennen! Om het leuk af te sluiten gingen we met alle brugklassers BBQ-en.
Donderdag en vrijdag begonnen de eerste lesdagen. Het was een leuke, gezellige en leerzame
eerste week!”
Amber en Lushyra 1M2

MEDEDELINGEN
IN OKTOBER…
SE WEEK 1
9 t/m 15 oktober j.l. hebben
de leerlingen uit de bovenbouw
hun eerste SE (schoolexamen)
WEEK gehad. Momenteel zijn
de leerlingen bezig met leren
voor de herkansingen.

Thamen heeft sociale media-kanalen toegevoegd!
Volgt u ons laatste nieuws ook? Klik op de pictogrammen bij ‘Social Media’ om onze kanalen te volgen.
Thamen heeft een likje verf gekregen!
De ingang en de aula van de school zien er weer stralend uit.
12 november worden er SE’s ingehaald. Op 14 november worden er SE’s herkanst.
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IN OKTOBER…
AKU-LOOP

OP DE PLANNING
TECHNIEK DRIEDAAGSE

We zouden het bijna vergeten, maar in oktober heeft Thamen zich weer van
een goede kant laten zien door bij de AKU-loop met een aantal prijzen naar huis
te gaan. Van de eersteklassers won bij de meisjes Lexie Romme (1M4), bij de
jongens bezette Thamen zelfs twee plekken: Simon Kole (1M4) op 1, Justin Alewijnse (1K1) op 2. Van de tweedeklassers haalde Nicky Verlaan (2K1) een mooie
tweede plek. Ook bij de docenten was het raak: Carmen Entius, net dit jaar op
Thamen begonnen, belandde bij haar eerste deelname gelijk op het hoogste
podium.
Alle winnaars: gefeliciteerd ! Alle deelnemers, toeschouwers en begeleiders: heel
erg bedankt !

Plezier in techniek! Want op woensdag 6 november
gaan de leerlingen van het eerste leerjaar naar de
Techniek Driedaagse. Derdejaars leerlingen hebben
zich opgegeven mee te helpen.
Metselen, programmeren, robotica, fietsen repareren
en timmeren zijn een kleine greep uit de workshops
die hier worden gegeven en waar de leerlingen zelf
ervaren hoe veelzijdig en leuk techniek kan zijn.

OP DE PLANNING
PROJECT EN OPENING VAKCOLLEGE
In de week van 4 november vindt de eerste projectweek plaats van het vakcollege; Project Schiphol.
Wonend onder de rook van de luchthaven gaan de
leerlingen aan de slag met het bedenken, ontwerpen
en presenteren van een nieuw vliegveld op een nieuwe locatie.
Vanuit de verschillende vakken houden ze zich bezig
met milieu, natuur, omwonenden, bebouwing en vervuiling. Van de nieuw ontworpen vliegvelden worden
maquettes gemaakt die de leerlingen graag aan u laten zien op vrijdag 8 november!

OP DE PLANNING
DISCO ONDERBOUW

OPROEPEN AAN
OUDERS

Op vrijdag 15 november vindt de disco voor de onderbouw plaats. Mevrouw Snoek, meneer Bader, meneer
Röling en meneer Meijer zijn al druk
met de voorbereidingen. Leerlingen
uit klas 3 kader en mavo hebben zich
opgegeven mee te helpen met het
feest. Het thema dit jaar is ‘Spooky
Red Friday’. De kaartverkoop gaat
binnenkort via de mentor.

Vraag of opmerking? Mail naar
krant@thamen.nl.

OP DE PLANNING
SCHOLENMARKT THAMEN

Vrijdag 15 mei 2020 organiseert
Thamen een iftar. Dit betekent dat
we na zonsondergang samen op
school een maaltijd eten met leerlingen, ouders en docenten. We
zijn op zoek naar ouders die het
leuk vinden om te helpen de iftar
een succes te maken! Vindt u het
leuk om mee te denken, heeft u
creatieve ideeën, wilt u op de avond
zelf helpen, alle hulp is welkom! Mail
naar krant@thamen.nl indien u geïnteresseerd bent.

Op woensdag 6 november organiseert Thamen een
opleidingenmarkt waar een groot en divers aanbod
aan mogelijke MBO- en vervolg- opleidingen vertegenwoordigd zullen zijn. Deze voorlichting is bedoeld voor
de bovenbouwleerlingen en hun ouders.

REDACTIE
krant@thamen.nl
(S. van den Bosch, M. Zaal en
I. Snoek)

De opleidingenmarkt richt zich op diverse scholen in
de omgeving van Uithoorn. De scholenmarkt biedt
een divers aanbod aan opleidingen en scholen, maar
ook de grote hoeveelheid waardevolle informatie van
en over de verschillende opleidingen, toelatingseisen,
procedures en open dagen is voor hen de perfecte
manier om zich op hun verdere schoolloopbaan te
oriënteren! Meer informatie krijgen de leerlingen via de
mentor.

