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Beste leerlingen en ouder(s)/verzorger(s),

Verwonderen is misschien wel de leukste activiteit die ik ken. Iedereen die ooit een baby gezien
heeft die bezig is met verwonderen, over bijv. het hebben van handen en voeten, herkent dat.
Verwondering hopen wij ook te faciliteren door het organiseren van allerlei activiteiten op
school. Er staan weer heel wat bijzondere dagen en activiteiten voor de deur. Een voorbeeld
van een bijzondere activiteit was vorige week de stedentrip voor klas 3 naar London, Parijs en
Berlijn. Een geweldige ervaring voor leerlingen om voor het eerst of opnieuw kennis te maken
met een grote wereldstad. Leerlingen keken hun ogen uit naar een wereld die enorm veraf lijkt
te staan van ons ‘kleine’ Vriezenveen. Elke keer is het weer mooi om de verwondering in de
ogen van leerlingen te zien als ze geconfronteerd worden met die andere werkelijkheid. Zo kan
het leven dus ook zijn….
Over een week is Goede Vrijdag en Pasen. De centrale feestdagen voor Christenen, wáár ook
ter wereld. Ook dit is voor sommigen een andere werkelijkheid. Wat zou het mooi zijn als we
ons kunnen verwonderen over dit feest. Het was tweeduizend jaar geleden namelijk een
wonderlijk gebeuren. Een onschuldige die ter dood werd veroordeeld. Een crimineel die
vrijgesproken werd. Een Koning die zich liet maken tot knecht. Zijn dood, voor ons léven. Wat
een wonderlijke ruil. Ik wens iedereen hele mooie dagen vol verwondering toe.

Hartelijke groet,

Meneer Van Grootheest
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Kalender
ma. 15-04

- Laatste periode PPO BK2/KB2 (indeling n.a.v. profielkeuze klas
- Plaatsingsvergadering voor de bovenbouw (45 minutenrooster)
- SE-lijsten inleveren, voorzien van handtekening
- Facultatief les BB en KB

di. 16-04

- Gastlessen IRun2BFit klas 2
- Facultatief les BB en KB

wo. 17-04

- Laatste schooldag klas 4

do. 18-04

- Paasvieringen

vr. 19-04

- Goede vrijdag - studiedag personeel - leerlingen zijn lesvrij

ma. 22-04
t&m vr. 03-05

- Meivakantie

ma. 06-05

- Facultatief les klas 4 (BB/KB/TL)

di. 07-05

- Facultatief les TL4
- Start examen BB4/KB4
- Testloop klas 2

do. 08-05

- Start examen TL4
- Hardlooptraining klas 2
- Start begeleidingslessen periode 4
- Facultatief les TL4

ma. 13-05

- Gastlessen voor leerlingen vestiging Noordikslaan
- Start MSC-lessen klas 1 periode 6
- Start beroepsgerichte stage BB3/KB3

wo. 14-05

- Opgave ouderspreekavond

do. 15-05

- Hardlooptraining klas 2 op het Lage Veld in Wierden

vr. 16-05

- Nieuwsbrief nummer 8 uit

(10 minuten-gesprek)

vanaf 12 uur mogelijk
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Expeditie Noordik, team Suriname 2020 gevormd!
20 maart jl was een
spannende dag voor
maar
liefst
42
sollicitanten uit de
derde klas die graag
in aanmerking wilden
komen
voor
een
plekje in het nieuwe
expeditieteam.
Het oude team en de
coaches hebben de
sollicitanten
stevig
aan de tand gevoeld.
Wat mogen we trots
zijn
op
onze
leerlingen!
Dat ze de gok durven
te wagen, en zich
bloot geven over hun kwaliteiten, valkuilen en leerpunten tegenover
leeftijdsgenoten, zegt alles over de sfeer die we met elkaar neerzetten op ‘onze’
school in Vriezenveen.
De gesprekken waren één-voor-één boeiend en inspirerend.
Nadat we om 16.45 uur het laatste gesprek afgerond hadden, kwam de moeilijkste
opgave; wie vormen het beste team?
Na een uitgebreide discussie zijn onderstaande leerlingen het geworden. We denken
hiermee een team te hebben waarin de kwaliteiten die nodig zijn om het project te
doen slagen zitten, maar ook meer dan voldoende leer- en ontwikkelpunten.
Expeditie Noordik, team Suriname 2020:
Lynn vd Cozijne
Lotte Wiersma
Anouk Tijhuis
Maaike vd Schee
Dennis Heinink
Harriët ter Braak- van der Kolk
Coaches expeditieonderwijs

Daan Schepers
Nils Fokke
Gijs Bosboom
Jochem Stek
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Irun2Bfit nieuws
Hieronder een korte update over hoe
het project Irun2Bfit tot nu toe
verloopt.
5 maart heeft de kick-off van Irun2Bfit
plaatsgevonden. Een spectaculaire
survivalrun in de sporthal! Voor de 4e
keer op rij het startschot, oftewel de
‘kick-off’, van het project IRUN2BFIT.
De gastlessen en gasttrainingen voor
april en mei zijn ook ingedeeld.
Hieronder een kort overzicht:
Donderdag 4 april werden alle 2e klassen om de beurt verwacht in de Sportfabriek.
Hier stond een sportieve work-out te wachten.
10 en 11 april kwam Lars Smit van Fysio Twenterand een inspirerende les geven
over blessures en de behandeling daarvan.
Dinsdag 16 april komt HenkJan Koershuis van Sportvoedingwebshop een
interactieve voorlichting geven over gezonde en ongezonde voeding gebaseerd op
zijn boek ‘ De beste verliezer’.
Evenals op 11 april, krijgen de leerlingen op 9 mei en 16 mei tijdens het 7e en 8e
hardlooptraining op het Lage Veld van AV Twenterand.
Dit alles staat in magister vermeld met de nodige informatie.
Leerlingen van klas 3 en 4 die nog een keer met de Twenterandrun mee
willen
lopen,
kunnen
zich
opgeven
bij
mw.
Ten
Hartog
e.tenhartog@noordik.nl.
Productinzameling voor Manna
Een aantal weken geleden hebben we jullie gevraagd
om luxe verzorgingsproducten mee te nemen naar
school. Het doel van dit project rondom Pasen is
pakketten samen te stellen voor Stichting Manna. Dit
inleveren van de producten kan nog tot 15 april!
Bij het inzamelen de afgelopen weken is gebleken dat
er ook geopende of halfvolle producten worden
ingeleverd. Dit is niet de bedoeling. Het gaat om nieuwe
ongebruikte producten. De volgende producten zouden we graag inzamelen:
Deodorant *mascara * lippenbalsem * nagellak * douchepuff of spons*
wattenschijfjes * douchegel * make-up remover * haarshampoo*
nagellakremover * haargel * geurtje voor man/vrouw * bodylotion * haarlak
Alvast heel hartelijk bedankt voor jullie inbreng.
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Het Noordik Vriezenveen krijgt blender van wethouder
Maandagmorgen
25
april
werden we vereerd met een
bezoek van wethouder Mark
Paters.
Aanleiding was het behalen
van de Gouden Schoolkantine
Schaal. En de wethouder
kwam niet met lege handen.
Hij
overhandigde
mw.
Brunsman en dhr. Hospers, de
stuwende krachten achter de
gezonde schookantine, een
passend cadeau.
De wethouder gaf aan “het belangrijk te vinden dat de schooljeugd een gezonde
leefstijl heeft. Wanneer een school haar leerlingen zo actief inspireert en motiveert,
dan is deze prijs meer dan terecht. Met dit gebaar willen we als gemeente
Twenterand onze waardering en trots tonen”.
De komende tijd zullen onze leerlingen kunnen gaan genieten van lekkere gezonde
smoothies. We bedanken de gemeente heel hartelijk voor dit mooie geschenk.
Verspreiding ongepast beeldmateriaal
Met enige regelmaat komt het voor dat
leerlingen
ongepast/onfatsoenlijk
beeldmateriaal via de digitale media
verspreiden. Heel pijnlijk en kwetsend
voor degene die afgebeeld staat. Zoals
u weet is de digitale wereld heel snel,
met alle gevolgen van dien.
Als school zullen wij bij constatering
hiertegen streng optreden. Wij vragen u als ouder(s)/verzorger(s) om hierover met
uw zoon/dochter in gesprek te gaan.
Mocht u nog meer informatie willen lezen, bevelen wij de volgende twee websites
van de politie aan:
https://www.meldknop.nl/
https://www.vraaghetdepolitie.nl/
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Presentaties profielwerkstuk TL 4
Afgelopen maandagavond 8 en dinsdagavond 9 april hebben de leerlingen van TL 4
voor ouder(s)/verzorger(s), klasgenoten en de mentor hun profielwerkstuk
gepresenteerd. In de afgelopen maanden hebben zij in tweetallen (of individueel)
gewerkt aan dit eindverslag. Met dit verslag laten de leerlingen zien waartoe zij in
staat zijn aan het eind van hun vierjarige opleiding.
De onderwerpen waren enorm divers, maar hadden allemaal een raakvlak met het
profiel waar de leerling voor heeft gekozen de afgelopen jaren. Onderwerpen die
onder meer de revue passeerden waren de dividendbelasting, de Brexit,
drugsgebruik en de gevolgen hiervan, ontwerpen van een technisch product en ga
zo maar door. Wij zijn erg trots op onze leerlingen dat zij hun profielwerkstuk zo
hebben uitgewerkt en op deze manier gepresenteerd hebben.
Facultatieve lessen voor klas 4
De examenleerlingen kunnen gebruik maken van facultatieve lessen in aanloop naar
het examen. Tijdens deze lessen krijgen de leerlingen de tijd om nog extra vragen
te stellen en kunnen er terecht voor extra hulp van de verschillende vakdocenten.
Voor de BB en KB leerlingen klas 4 zijn deze lessen op 15, 16 april en 6 mei gepland.
Voor de TL leerlingen staan de facultatieve lessen op 6, 7 en 8 mei in hun rooster.
Wij wensen alle leerlingen heel veel succes met de voorbereiding van het examen!
Examentijd
Dinsdag 7 mei starten voor de BB/KB en donderdag 9 mei de examens voor de TL.
Een spannende tijd voor leerlingen, maar
ook voor u als ouder(s)/verzorger(s).
De examengidsen met alle belangrijke
info zijn uitgereikt en gemaild. Deze is
samen met een drietal flyers over de
slaag-/zakregeling terug te vinden onder
het tabblad examens op de website.
Rest ons iedereen de komende weken
heel veel succes te wensen.
Paasviering
Op donderdag 18 april staan we samen stil
bij het lijden, sterven en de opstanding van
Jezus. Dit is waar het paasfeest om draait.
Het thema van dit jaar is: Van Pesach naar
Pasen, waarbij Pesach staat voor het
Joodse Paasfeest. Alle klassen hebben op
deze dag het 1e t/m het 3e uur les. Voor
klas 1 en 2 is er vervolgens van 10.30 tot
12.00 uur een paasviering in de lokalen.
Voor zover mogelijk zullen de mentoren bij hun eigen klas aanwezig zijn.
Voor klas 3 is er een centrale opening in de kantine, waarna er uitleg wordt gegeven
door een medewerker van Stichting Manna over de betekenis van Stichting Manna
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en wat zij doen voor de gemeente Twenterand. Dit sluit aan bij het thema voor alle
vieringen van dit jaar: “omzien naar elkaar”. Van 11.00 tot 12.15 uur zullen de
leerlingen van klas 3 pakketten gaan maken met producten voor de gezinnen die
Manna begeleidt. Deze pakketten komen bij mensen die het echt kunnen gebruiken
en vanwege de situatie waar ze in zitten geen middelen hebben om dat kleine beetje
extra te kopen.
In de afgelopen weken hebben de leerlingen al veel producten ingezameld, maar
natuurlijk kan er nog veel meer bij. Dus hierbij nogmaals het verzoek: kijk welke
luxe producten (shampoo, bodylotion, doucheschuim, enz…) u kunt missen en geef
dit aan uw zoon/dochter mee naar school. Alvast hartelijk dank voor uw
medewerking.
We hopen op een mooie Paasviering met elkaar.
Stedentrip Londen 2019
Op donderdagochtend vertrokken we om
half 5 met de bus. We reden eerst naar
Calais in Frankrijk. Daar aangekomen
waren we verbaasd door de hoge hekken
die we zagen om vluchtelingen tegen te
houden. De hekken waren van beton en
haast twee meter hoog met een hele dikke
laag prikkeldraad eroverheen. Zelfs om een
moestuin moest nog een hek staan. Toen
we in de haven waren aangekomen moesten we door een dubbele douane
gecontroleerd worden. Eerst de Franse douane en toen de Engelse douane.
Daarna konden we op de boot. Het bleek een heel luxe boot te zijn, er was
een zithoek en zelfs nog een ligbank. We konden vanaf Frankrijk de witte
rotsen van Engeland (Dover) al zien.
In Londen overnachtten we in een hostel, het zag er van de buitenkant wel
wat oud uit maar, van binnen was het wel mooier. Alleen de douches waren
niet echt heel schoon en de wc’s waren een beetje klein. Later die dag
gingen we ook nog weg met de Underground. Als we bij de juiste halte
waren riep meneer Markvoort: ‘Noordik uitstappen!’. Dat heeft iedereen de
rest van de stedentrip herhaald.

We hebben tijdens de stedentrip heel veel gezien onder andere: de Tower
Bridge, de Big Ben (niet helemaal want die stond in de steigers), The
Shard, the London Eye, Buckingham Palace, National Gallery, Camdem
Market, Tower of London, Houses of Parliament, The M&M store, Oxford
Street en Oxford Circus. En we zagen nog veel meer, zoals veel rode
bussen en oude zwarte taxi’s en ook heel veel oude en nieuwe gebouwen
door elkaar. Ik vond het wel jammer dat we de Big Ben niet goed zagen
en ook dat we de wisseling van de wacht net hebben gemist. Het was heel
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opvallend dat er heel veel Range Rovers reden. We hebben heel veel gezien
en ook heel veel gelopen.
Toen we zaterdag weer terug gingen maakten
we nog een stop om even onder de Theems
door te lopen (door een tunnel) naar een
uitkijkpunt. Hier zagen we gelijk een grote,
maar ook een hele oude boot. Maar we hadden
ook een heel mooi uitzicht op nieuw en oud
Londen. Daarna gingen we terug naar
Vriezenveen. De busreis was heel gezellig want iedereen praatte met
elkaar. Sommige mensen sliepen na de mooie maar toch vermoeiende reis.
Toen we weer in Vriezenveen waren was echt iedereen wel moe en gingen
we naar huis na een voor de meesten onvergetelijke reis die ik en vele
anderen waarschijnlijk niet snel zullen vergeten!
Quinten van den Berg (GT31)

Rapport leerjaar 1 en brieven voorlopige plaatsing leerjaar 1 en 2
Afgelopen dinsdag hebben wij de voorlopige plaatsingsvergadering gehad van de
onderbouw. Aan de hand daarvan hebben wij gekeken wat op dit moment de beste
vervolgopleiding is voor uw zoon/dochter.
Alle leerlingen van leerjaar 1 en 2 krijgen vandaag (vrijdag) een brief mee met
daarop hun voorlopige plaatsing.
Na de rapportenvergadering in juli is de definitieve plaatsing. Wanneer deze afwijkt
van de voorlopige plaatsing, dan zal de mentor in de eerste week van juli hierover
contact opnemen met u als ouder(s)/verzorger(s).
Tevens krijgen alle 1e klas leerlingen vandaag hun rapport mee.
Laatste schooldag
Op woensdag 17 april organiseert school in
samenwerking met de vierdeklassers de Laatste
SchoolDag (LSD).
In en rondom sporthal de Stamper zullen allerlei
verschillende activiteiten worden georganiseerd voor
de leerlingen. Er moet gedacht worden aan sport en
spel, allerlei performance activiteiten en een enorm
gave activiteit waar nu nog niets over verteld kan
worden.
Het belooft een enorm gezellige dag te worden voor en door de leerlingen, als
afsluiting van hun periode op school bij ons.
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Eindexamenopdracht Minimarkt groot succes!
Op woensdag 20 maart heeft in de kantine een heuse Amerikaanse minimarkt plaats
gevonden.
De leerlingen van de leerlijn economie en
commercie moesten laten zien wat zij in de
afgelopen twee jaar hebben geleerd. Het
Amerikaanse thema was terug te zien in veel
zaken; de kraampjes die allemaal Amerikaanse
producten verkocht, de aankleding (vlaggen,
heuse Amerikaanse auto`s, muziek en
belichting) en in de sfeer die er te proeven was.
De leerlingen hebben enorm veel reclame
gemaakt en geprobeerd zo veel mogelijk
mensen te laten komen. In totaliteit mochten zij dan ook meer dan 250 bezoekers
verwelkomen.
Mooi om te zien was hoe veel familieleden
speciaal voor de leerlingen kwamen en
interesse toonden in hun opleiding, super!
Al met al dus een erg leerzame en leuke
activiteit!
De leerlingen zijn op dit moment bezig met
het Centraal Schriftelijk Praktijk Examen. De
docenten D&P wensen hen met deze laatste
loodjes veel succes!

