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IN NOVEMBER...
SPETTERENDE OPENING VAKCOLLEGE

Op vrijdag 8 november opende we officieel het vakcollege Thamen. Leerlingen uit 
klas 1, ouders en andere genodigde waren getuigen van dit feestelijke moment. 
Met het doorknippen van een ketting werd het vakcollege symbolisch geopend. 
Hierna was er een spetterende show van ons licht- en geluid team. Zij lieten zien 
wat hun nieuwe apparatuur allemaal kan. Onze gasten konden ook nog het werk 
van onze leerlingen bewonderen wat ze gemaakt hebben tijdens de vakcollege 
lessen en het Schiphol project. Klik op de foto’s om opnames te horen en een 
filmpje te bekijken. (M. ten Hoedt)

AGENDA MOET AANGE-
VULD

DEC
19 en 20-12 Kerstviering
23-12 t/m 05-01 Kerstvakantie

JAN
06-01  1e en 2e uur lesvrij
06-01  Cijfer gereed Magister klas 3+4
09-01  Lesvrij vanaf 13.00 uur
14-01  Ouderavond klas 3+4
17-01 Cultuurdag klas 3

IN NOVEMBER...
PROJECT GEWOON 
ANDERS

Docente M. Leenders (onderbouw, 
Nederlands) over Project Gewoon Anders 
in de onderbouw.

Donderdag 19 november was een bijzon-
dere dag.
In de klas is er gesproken over ADHD 
en wat het betekent voor leerlingen met 
ADHD om te moeten werken in de klas. 
Door middel van een stukje theorie heb-
ben onze leerlingen vragen beantwoord 
in het werkboekje. Door middel van ver-
schillende filmpjes over hoe iemand met 
ADHD de “wereld” ervaart en door een 
klassengesprek kwam er meer begrip 
voor medeleerlingen met ADHD.
Wat is ADHD dan en hoe voelt dat dan? 
Dat bleef de vraag, maar ook hier is 
aandacht aan besteed. De leerlingen 
hebben ervaren hoe het is om met ADHD 
te moeten werken in de klas en hoe het 
is om je moeten concentreren met allerlei 
prikkels om hen heen.
Op de foto is te zien hoe de leerlingen in 
hoog tempo sommetjes maken met een 
muzieksoort aan die je met je oren doet 
klapperen en het beeld op het filmpje 
doet zeer aan je ogen. ADHD is gewoon, 
maar het moeten werken met ADHD valt 
niet mee. Het was mooi om te zien hoe 
er over ADHD werd gesproken tijdens dit 
project en over hete begrip dat ontstond.
ADHD gewoon, maar best wel anders!
Aldus onze leerlingen tijdens het project 
Gewoon Anders.

IN NOVEMBER...
MBO SCHOLENMARKT

Alsof er nog niet genoeg te doen is op Thamen. Op 6 november jl. was de jaarlijkse MBO-op-
leidingenmarkt, bedoeld om de bovenbouwers voor te bereiden op hun carrière na Thamen.  
De avond was goed – en drukbezocht. 
Leerlingen en ouders konden algemene informatie in de aula verkrijgen, en in de lokalen wer-
den voorlichtingen gegeven over specifieke opleidingen. Daar waren ook oud-leerlingen van 
onze school bij. Ook voor leerlingen die geïnteresseerd zijn in een vervolg op de havo werd 
een presentatie gehouden. Mentoren, collega’s ouders en leerlingen kunnen terugkijken op 
een geslaagde avond.
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IN OKTOBER…
TECHNIEK DRIEDAAGSE

Afgelopen maand was de techniek driedaagse
5, 6 & 7 november.
(Klik op de foto om naar een geluidsopname te gaan)

De techniek driedaagse is een evenement waarbij leerlingen door praktische opdrachten 
meer te weten komen over techniek.
Aantal leerlingen van Thamen hebben hierbij geholpen daarvan was ik er ook een.
Ik zelf moest met een paar leerlingen van Thamen met vlaggen zwaaien met een kleur die 
kleur was verbonden met bandjes van leerlingen zodat ze wisten waar zij naar toe moesten, 
dus wij liepen zwaaiend van onderdeel naar onderdeel.
Die 3 dagen van half 9 tot half 4 zwaaiend staan was vermoeiend voor de armen maar was 
zeer zeker ook gezellig,
Dus is het herhaling vatbaar? Voor mij, ja zeker!
Er hing er positieve sfeer en de leerlingen waren zeer enthousiast, Dus het waren zeer ge-
slaagde dagen. (Marlou Maarseveen, 3k1)

https://www.youtube.com/watch?v=Hld9Aidxhf4
https://www.youtube.com/watch?v=8QSQB4t1pJA
https://www.youtube.com/watch?v=jXPxVRbyNzQ
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IN DECEMBER...
S INTERKLAAS-
VIERING

Klas 1 en klas 2 hebben naast 
een activiteit met hun klas en 
mentor een voorstelling geke-
ken in de aula. Drie heren van 
de theatergroep Piepschuim 
hebben de voorstelling Mens 
Erger Je Niet opgevoerd.Klik 
HIER om de theatergroep te 
bekijken.

Klas 3 en 4 zijn naar de 
schouwburg in Amstelveen 
geweest. Ze hebben een 
film gekeken over de jongen 
LUCE.

OPROEPEN AAN OUDERS

Op 29 januari aanstaande is de open dag van VAkcollege Tha-
men. Hier is natuurlijk hulp bij nodig van leerlingen.
Heeft Will uw zoon/dochter graag mee helpen tijdens de open 
dag? Mail uw aanmelding naar krant@thamen.nl

Willen jullie thuis een foto van de disco kla s 1 en 2 hebben? 
Vraag een foto op bij c.schellekens@thamen.nl.

Vraag of opmerking? Mail naar krant@thamen.nl.
IN DECEMBER...
PAARSE VRIJDAG

3B1 heeft  zich voorbereid op de 
Paarse Vrijdag op 13 december met 
mevrouw Schellekens tijdens het vak 
CKV. Op deze dag heeft de school 
haar steun laten zien voor de sekse, 
gender en seksuele diversiteit. Het 
doel van de Paare Vrijdag is een veilig 
schoolklimaat!
Het was een feestelijke paarse dag. 
Foto’s zullen in de volgende nieuws-
brief verschijnen!

MEDEDELINGEN
DIEFSTAL

Beste ouder/ verzorger,
Het is ons niet onopgemerkt gebleven dat onze leerlingen 
steeds vaker met mooie gadgets rondlopen. De nieuwste 
telefoons, dure oordopjes (airpods), mooie zonnebrillen in de 
zomer, etc. Deze gadgets zijn erg gewild en de grote van de 
items maakt dat ze diefstalgevoelig zijn.

Wij kunnen als school niet aansprakelijk worden gesteld bij 
verlies of diefstal van goederen. Wel doen wij ons best om 
dergelijke situaties te voorkomen. Dit doen wij bijvoorbeeld 
door het beschikbaar stellen van de persoonlijke kluisjes. 
Wat wij u, maar vooral de leerlingen, als tip mee willen geven 
is het volgende. Zorg dat je tijdens de lessen je waardevolle 
spullen in je kluisje hebt liggen. Dan kun je in de pauzes 
rondlopen met je spullen maar zijn ze tijdens de lessen veilig 
opgeborgen.

Wij danken u voor uw aandacht en hopen dat u uw kind(e-
ren) de noodzaak hiervan duidelijk wilt maken. Zo kunnen 
we de teleurstelling bij verlies en/of diefstal van persoonlijke 
eigendommen voorkomen.
Met vriendelijke groet,
Het MT

OP DE PLANNING
CULTUURDAG

Op vrijdag 17 januari is er weer de jaarlijkse Cultuurdag voor de 
derdeklassers ter afsluiting of begin van de lessen CKV (Culturele 
Kunstzinnige Vorming).

Alle derdejaarsleerlingen volgen die dag twee workshops op het 
gebied van kunst en/of cultuur in de breedste zin van het woord.

REDACTIE
krant@thamen.nl (S. van den Bosch en I. Snoek)
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MEDEDELINGEN

Op vwoensdag 18 december start 
de inschrijving voor de activiteitenweek 
2020 klas 3. De leerlingen en ouders 
worden gemaild. Inschrijven kan tot 
zondag 5 januari 2020.

R.K.S.G. Thamen gaat vanaf januari 
2020 ‘Vakcollege Thamen’ heten. In 
januari zal middels deze nieuwsbrief 
bekend gemaakt worden in welke 
nieuwe huisstijl dit gaat gebeuren.

THAMENPRAAT

Het is eind oktober en buiten regent het héél hard en is het koud.
Leerling komt de klas binnen in een korte broek.
Docent: “maar het regent buiten!”
Leerling: “klopt, maar dan word ik maar voor de helft nat”.

Leerlingen in de SE week:

 

IN NOVEMBER...
DISCO KLAS 1 en 2

De disco voor klas 1 en 2 was weer een 
groot succes. Het thema ‘Spooky Red Friday’ 
was goed te zien, want veel leerlingen waren 
verkleed. De discocommissie heeft er een 
groot feest van gemaakt, maar zonder hulp 
van de DJ, het Licht en Geluidteam, de 
hulpleerlingen en -docenten en de ouder-
commissie was dit nooit gelukt! Jaleesa viel 
in de prijzen, omdat ze haar eigen dansles 
in elkaar had gezet en dit had opgevoerd 
met leerlingen.
Klik op de foto van de discocommissie en 
op de Discogalerie om filmpjes te zien op 
ons Youtube kanaal.

 

KERSTGROET

Beste ouders,
In deze tweede editie van de Thamenkrant kijk ik terug op de eerste 
maanden van het schooljaar. Wat zijn die vier maanden voorbij gevlo-
gen! De kerstvakantie staat alweer om de hoek en wij bereiden ons 
voor op 2020. Een veelbelovend jaar waarin onze vierde klassers hun 
eindexamen tegemoet gaan en nadenken over hun vervolgopleiding. 
Een jaar waarin de derde jaars leerlingen een goede basis leggen voor 
klas 4. In de onderbouw staat naast het behalen van goede resulta-
ten, ook het maken van keuzes op het programma. Klas 1 kiest voor 
Mens en Dienstverlening of Techniek en klas 2 kiest tussen PIE, M&T 
en D&P. 2020 is ook het jaar waarin wij verder gaan met de nieuwe 
naam Vakcollege Thamen, met een nieuw logo! (In de januari editie 
van de Thamenkrant daarover meer.)

Naast alle schoolse activiteiten die na de kerstvakantie weer op de 
planning staan, wens ik alle leerlingen vooral ook veel plezier! Voor nu 
wens ik u allen – namens alle medewerkers van Vakcollege Thamen 
– een prettige vakantie, gezellige feestdagen en een goede jaarwis-
seling!

Groet,
Sandra van den Bosch-Gortenmulder (teamleider onderbouw)

IN DECEMBER...
KERSTVIERING

Op donderdag 19 december vindt voor zowel onder- als boven-
bouw het kerstdiner plaats. 

De leerlingen hebben dit veelal samen hun mentor georgani-
seerd. We hopen op een gezellig avond en een goede afsluiting 
van dit kalenderjaar.

BERICHT VAN DE OUDERRAAD

Wat is en doet een ouderraad?
De Ouderraad (OV) is een groep actieve en enthousiaste ouders, die 
zich inzet voor Vakcollege Thamen. Een van de belangrijkste doelstellin-
gen van de OV is proberen de betrokkenheid van ouders bij de school 
te vergroten. De Ouderraadleden leveren hand- en spandiensten op 
school, ze organiseren activiteiten en denken mee over de opzet en 
organisatie van het onderwijs. Verder kan de OV advies uitbrengen aan 
de medezeggenschapsraad (MR).

Naast het dagelijks bestuur (voorzitter, secretaris en penningmeester) 
bestaat de ouderraad 15 ouders. Zij zetten zich in voor de volgende 
werkgroepen: 1. sportdagen, 2. Eind gala en het jaarboek voor de 
examenkandidaten en 3. festiviteiten zoals Sinterklaas, Kerst, disco en 
ouderavonden. Deze werkgroepen zijn verantwoordelijk voor de orga-
nisatie van activiteiten. Het moge duidelijk zijn: de ouderraad kan pas 
goed functioneren met de hulp en inzet van vele ouders.

Jaarvergadering
Alle ouders van de school zijn automatisch lid van de oudervereniging. 
In het begin van het schooljaar nodigt de ouderraad alle ouders uit 
voor de algemene ledenvergadering (ALV). In deze bijeenkomst legt 
de OR (financiële) verantwoording af. Daarnaast kunnen ook speciale 
thema-avonden door de ouderraad worden georganiseerd. 
Leden ouderraad
Voor vragen kunt u contact opnemen met de ouderraad:Oudervereni-
gingthamen@gmail.com

Wellicht tot snel, 
Sandra, Ingrid, Robert, Judy, Marianne, Sasha, Vanessa, Jacqueline, 
Bianca, Eveline, Mariska, Robin, Boutaina en Maysoun.

https://www.youtube.com/watch?v=G50eYmpRjx4
https://www.youtube.com/watch?v=2_Zer9iT4FY
https://www.youtube.com/watch?v=2_Zer9iT4FY
http://facebook.com/rksg.thamenuithoorn
http://instagram.com/rksg.thamen
http://thamen.nl
https://www.youtube.com/watch?v=Wdose_1jtnk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=bo5oeMg-EgU

