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Beste ouders/verzorgers,
Het is alweer bijna tijd voor de voorjaarsvakantie. De afgelopen weken op Vakcollege Thamen stond in het teken
van de werving van nieuwe leerlingen, waarbij een webinar heeft plaatsgevonden, er veel rondleidingen zijn gegeven en als klap op de vuurpijl de Try-Out met ruim 200 leerlingen van groep 8!
Hieronder kunt u daar meer over lezen en staat er nog veel meer leuke en nuttige informatie over het reilen en
zeilen op school. Zij hebben bij de start van het schooljaar al een rondje langs de klassen gedaan, maar de vertrouwenspersonen stellen zich hieronder ook aan u voor.
Daarnaast wil ik via deze weg alvast aankondigen dat er in maart weer een tevredenheidsonderzoek wordt uitgestuurd naar u. We kunnen alle feedback gebruiken (zowel positief als kritisch) om ons onderwijs te verbeteren,
dus ik hoop dat u er de tijd voor wil nemen om de enquête in maart in te vullen. Ook alle leerlingen zullen tijdens
de mentorles de vragenlijst weer invullen.
Na de voorjaarsvakantie kunnen we gelukkig alle leerlingen weer verwelkomen zonder mondkapjes vanwege de
aanpassingen van de maatregelen per 25 februari 2022.
Rest mij u veel leesplezier te wensen en een hele fijne voorjaarsvakantie!
Met vriendelijke groet,
Mattie Smits-Jansen
Directeur

De Goudsmid
De leerlingen van techniek klas 2 hebben met succes
een nieuwe opdracht gedaan genaamd ‘De Goudsmid’.
Bij deze opdracht wordt een messing knelmoer omgebouwd tot een heuse ring. De leerlingen mochten zelf
een model kiezen. Als eis werd er gesteld dat de ring
prettig is om te dragen, dat de ring mooi gepolijst is en
dat de ring maximaal één platte zijde heeft. Met veel
ijver hebben de leerlingen gevijld, geschuurd en gepolijst tot de ring de gewenste uitstraling had.

Agenda
Do 3 mrt:
Wo 9 mrt:
Di 15 mrt:
Do 17 mrt:
Ma 21 mrt:
Di 5 apr:
Vr 15 apr:
Ma 18 apr:
Vr 22 apr:

leerlingen hele dag lesvrij, studiemoment
ouderavond klas 1-4
herkansingsdag klas 1
herkansingsdag klas 2
start SE week klas 3 en klas 4
leerlingen lesvrij vanaf 14.00 uur, studiemoment
leerlingen hele dag lesvrij, studie moment
Tweede Paasdag
pretparkexcursie klas 1-4 (onder voorbehoud)

Geslaagde webinar

Woensdag 26 januari werd er wederom een beroep gedaan
op ons aller inzet, inventiviteit, flexibiliteit en digitaal en
logistiek talent: in plaats van het organiseren van het gebruikelijke, groots opgezette evenement om onze school te
promoten, waren we door coronamaatregelen opnieuw genoodzaakt een andere invulling te geven aan de Open Dag.
Ook dit jaar hebben we het vormgegeven in een webinar.
Geïnteresseerde ouders hadden zich via de site kunnen
aanmelden en kregen een link om op een tijdstip via Teams
in te loggen.
Diverse collegakoppels én leerlingen uit klas 1 zaten ’s middags én ’s avonds klaar om vervolgens online een presentatie te geven en vragen te beantwoorden. Zo’n 180 huishoudens (‘unieke mailadressen’) kregen zo de gelegenheid om
zich te laten informeren over onze mooie school; reacties
van ouders en collega’s waren heel positief!
Dank aan allen die dit mogelijk hebben gemaakt, zo hebben
we Vakcollege Thamen online mooi kunnen presenteren.
Mark Bader - Leerlingcoördinator/PR-medewerker

Vakcollege Thamen en VeVa: update

Enige tijd geleden zijn twaalf vierdeklassers gestart met een voortraject voor de VeVa (Veiligheid & Vakmanschap), een
onderdeel binnen de krijgsmacht (zie ook een eerdere nieuwspost). Vorige week hebben de overgebleven strijders de tweede toelatingstest gehad voor deze opleiding. Uiteindelijk zijn er drie jongens aangenomen en ingeschreven (Nigel, John en
Lars) en de vierde heeft een andere keuze gemaakt. Er is erg veel respect voor deze mannen, Vakcollege Thamen is trots !

Even voorstellen: de Nmax 125
Hoi allemaal, ik ben een gloednieuwe Nmax 125 Scooter van Yamaha Nederland.
Ik was daar niet meer nodig, dus heeft meneer Albert de la Bruhèze mij weten los te peuteren voor Thamen; vanwege de
goede contacten ging dit vlot.
Ik sta nu heerlijk droog bij MOBT in het SkillsLab waar de leerlingen, mét uitleessoftware, met mij aan de gang kunnen.
Als je mij wil komen bewonderen, loop gerust langs.

Techniek in actie!
Techniek in actie voor online workshop Techniekwedstrijd
De MakerSpace Amstel & Venen bij het VeenLanden College stond
vorige week bol van techniek. Met camera’s, statieven, belichting en audioapparatuur werd de online workshop over de techniekwedstrijd gegeven! Hulde aan oud VLC-leerling Mexs die met
zijn bedrijf Beterstreamen.nl de uitzending mogelijk maakte! En
dan hebben we het nog niet eens over de inhoud! Techniekdocent
Paul van Rijn van Vakcollege Thamen deelde praktische tips en
adviezen aan basisschoolleerkrachten die met hun leerlingen aan
de slag gaan met de techniekwedstrijd. Veel succes leerkrachten
en bijna 2.000 leerlingen van groepen 7, 8 en brugklassen!

Oproep

Herkansingen onderbouw

Regelmatig zijn er op onze socials creaties van leerlingen te
zien waar ze trots op zijn. Heeft uw zoon/dochter iets gemaakt
en willen jullie dit delen? Stuur ons een DM via Instagram!

Op dinsdag 15 maart zullen de herkansingen voor klas 1
plaatsvinden. Voor klas 2 zijn de herkansingen op donderdag 17 maart.
De leerlingen kunnen van maandag 7 februari t/m donderdag 3 maart zich via magister (activiteiten) inschrijven.
Zeina Francis - PTO-secretaris.

Vertrouwenspersoon
Beste ouders,
Overal waar mensen met elkaar omgaan gaat het wel eens fout. Mensen gedragen zich niet altijd respectvol naar elkaar.
Sinds het nieuws over The Voice zijn we ons daarvan weer meer bewust.Ook op een school kunnen dingen gebeuren tussen
mensen die niet goed voelen. Het is belangrijk dat je dat dan kunt bespreken of melden.
Daarom hebben wij op school naast de mentor van uw kind ook twee vertrouwenspersonen.
Dat zijn:
De heer Paul van Rijn (p.vanrijn@thamen.nl)
Mevrouw Francis Groeneveld (f.groeneveld@thamen.nl)
Bij vragen of twijfels, laat het ons weten!

In de Spotlight: Paul Boere
Hoe lang werk je op Thamen?
Al 14 jaar ben ik aanwezig!
Wat vind je het leukst aan je werk?
Dat elke dag anders is. Ik vind het werken met kinderen
heel leuk. En klussen vind ik leuk. Ze komen binnen als
kleine kinderen en later in de vierde klas zijn ze groter en
kom je ze na school tegen en hebben ze later vaak mooie
banen. Ik vind het leuk om te zien dat ze gegroeid zijn.
Wat staat er nog hoog op je bucketlist?
Ik zou het liefst een keer naar Alaska willen, maar eigenlijk
ben ik heel blij met het leven dat nu leid.

De vorige spotlight-collega was Bertine Kneppers. Zij stelt
jou de vraag: Paul neemt vaak zijn lieve hond Spike mee
naar school. Ik wil hem vragen waarom hij dat doet en of hij
hem wat vaker mee wil nemen
Ik neem Spike mee naar school, omdat ik kinderen die in
hun schulp zitten wil opvrolijken. Hij fleurt de kinderen op.
Het is een hele sociale hond.
Aan wie geef je het stokje door en welke vraag wil je stellen?
Ik geef het stokje door aan Zoë Dullemond. en zou haar
willen vragen: wat motiveert jou op Thamen?

Thamen Try-Out

Op woensdag 9 februari was er de Thamen Try-Out voor de leerlingen van groep 8. De Try-Out was van 13:30 tot 15:40. Tijdens dit moment hebben de leerlingen kennis kunnen maken met negen verschillende vakken op Vakcollege Thamen. De
vakken die de leerlingen hebben leren kennen zijn: Mens & Maatschappij, Wiskunde, Science, LO (gym), Engels, Nederlands,
Beeldende Vorming, Techniek en Mens & Dienstverlening. Hierbij stond uiteraard ‘Leren door doen’ centraal.
Bij Mens & Dienstverlening hebben de leerlingen kennis gemaakt met EHBO en de lesbrieven die wij gebruiken. Hierbij hebben zij geleerd hoe zij een verbandje moeten aanleggen. Dit hebben zij super gedaan!
We hopen dat de leerlingen uit groep 8 een goed beeld hebben gekregen bij onze school. We hopen ze dan ook graag volgend jaar bij ons op school te verwelkomen!

Redactie (krant@thamen.nl)
Deze nieuwsbrief is tot stand gekomen door de werkgroep PR.
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