Oproep schoolkrant
Grotius-nieuws voor jou
Schoolreisjes, cultuur, activiteiten
met de hele klas… Heel lang kon er
niet veel, maar dat lijkt nu te
veranderen! Daarom speciaal voor
jou een nieuwsbrief met informatie
over al die activiteiten, maar ook:
een nieuwe look voor de school,
bericht van de leerlingenraad en
een oproep. Veel leesplezier!

Klas 1 en 2 op kamp

Van 4 t/m 6 april gaan de klassen MH1A,
V1A, HV1A, MH2A, MH2B, V2A en HV2B
op reis naar Evertsoord. We logeren in
verschillende groepsaccommodaties, met
een terras, pingpongtafels en
picknickbanken. Hier vindt een leuk en
sportief programma plaats.

Denk jij: leuk zo’n nieuwsbrief,
maar ik kan dat beter. Mooi!
Het Grotius is op zoek naar
redactieleden die de schoolkrant
nieuw leven willen inblazen.
Heb je interesse?
Stuur dan een bericht aan
mevrouw Huizer of loop even
langs. Binnenkort meer!

De leerlingenraad is terug!

Dit schooljaar is de leerlingenraad
opnieuw opgestart met als doel de
leerlingen een stem te geven. We
vergaderen elke maand over alles waar
we als leerlingen verandering in willen
brengen. Meer schoolreisjes, bankjes in
de gangen, betere communicatie, you
name it! We hebben regelmatig
gesprekken met de directie om zo echte
verandering teweeg te brengen. Kortom,
we zorgen dat de school leuker wordt
voor alle leerlingen! De leerlingenraad
bestaat uit leerlingen van alle niveaus en
jaren en om iedereen te kunnen
vertegenwoordigen hebben we jullie hulp
nodig.
Heb jij vragen/klachten/tips/tops of iets
anders wat je met ons wilt delen? Of heb
je interesse om zelf lid te worden? Bereik
ons dan via
leerlingraad@grotiuscollege.nl.

TTO Camp

De leerlingen van TTO1, TTO2, TTO3 en
TTO4 reizen van 4 t/m 6 april af naar het
verre Heino voor een gezellige en
leerzame schoolreis met een Britse twist.
We blijven in Nederland, maar er zal veel
Engels gesproken worden en er is
aandacht voor de Engelse cultuur,
bijvoorbeeld tijdens een Shakespeareworkshop. Daarnaast staan er
verschillende teambuildingsspellen op het
programma. In de avonden is er tijd om
samen te ontspannen in de bioscoop of bij
het kampvuur.

Nieuwe look

We vinden het belangrijk dat iedereen
zichzelf kan zijn en zich thuis voelt op onze
school. Een fijn schoolgebouw kan hieraan
bijdragen. Daarom knappen we ons
schoolgebouw op. We willen dat de
school van binnen een lichte en frisse
uitstraling krijgt en dat de binnenkomst
warm aanvoelt. In de centrale hal komen
zitplaatsen voor jullie, de leerlingen.
Om dit voor elkaar te krijgen hebben we
een binnenhuisarchitect gevraagd met ons
mee te denken. Er ligt inmiddels een mooi
ontwerp en nu zoeken we een schilder om
deze grote klus, zoveel mogelijk tijdens de
vakanties, uit te voeren.

Pannakooi en bankjes
Ook het buitenterrein kan een make-over
gebruiken. Misschien heb je al gezien dat
er nieuwe plantjes in de bakken staan
maar we willen het groter aanpakken. We
weten dat veel leerlingen buiten meer
zitplaatsen zouden willen. En hoe fijn zou
het zijn als je tijdens de pauze ook even
kunt sporten, bijvoorbeeld in een
pannakooi? Omdat de aula dit jaar erg
druk is, komt er op het plein dat aan de
aula grenst een overkapping zodat
je bij drukte binnen, ook buiten droog
kunt staan.
We willen dat het buitenterrein voor jullie
een aantrekkelijke plek wordt om de
pauze door te brengen: met een mooie

mix van plekken om te bewegen en om
gezellig te kletsen, omgeven door
voldoende groen.

Voor in je agenda: 12 april is
het cultuurdag, met voor alle
klassen een leuke activiteit.

Succes bij Junior Speaking
Contest

Op 10 februari deden twee van onze TTOleerlingen mee aan de regionale ronde
van de Junior Speaking Contest. Samen
met de leerlingen van TTO2 en TTO3
hebben we een gezellige middag gehad
waarbij we hebben geluisterd naar de
beste speeches van verschillende TTOscholen in de regio. De middag eindigde
met veel gejuich aangezien Solenne uit
V3TA de regionale ronde won met haar
speech ‘A Life Without Sleep’.
Ze mag nu door naar de nationale ronde
op 6 april! De jury was vooral onder de
indruk van de structuur van haar speech.
Iedereen was erg blij voor Solenne en erg
enthousiast over de overwinning. We
wensen haar alvast veel succes en plezier
in de volgende ronde.

Let op: 25 februari is studiedag
en dus roostervrij.

Reizen H4, V4 en V5
Ook voor de klassen H4, V4 en
V5 komt er nog een leuke reis
aan.

On Stage: ontdekken wat je echt
leuk vindt

On Stage is een Beroepenfeest voor
VMBO-leerlingen. Onze leerlingen uit
MH2, MH2w en M3 hebben de afgelopen
weken een digimatch gemaakt met
verschillende beroepen: bakker,
timmervrouw, ict-er, huisarts,
dierenartsassistent, veearts, het was
allemaal mogelijk. De digimatch is
onderdeel van On Stage en vervangt dit
jaar (in verband met corona) de
bijeenkomst in sporthal de Buitenhof. Met
de digimatch vullen de leerlingen
gegevens in en sturen een motivatie naar
een beroepsbeoefenaar om vervolgens
een dag mee te kijken. Dat laatste gebeurt
op de Doe Dag op 24 maart.
Dit evenement is een belangrijk onderdeel
van de loopbaanoriëntatie en begeleiding
(LOB). Als je op de Doe Dag ontdekt dat je
bakker wilt worden, dan kun je je
profielkeuze hierop afstemmen. Het kan
ook zijn dat je er na het bezoekje achter
komt dat een vak toch niet is wat je ervan
had verwacht. Een leerzame maar toch
vooral leuke activiteit dus! Misschien
houd je er wel een bijbaantje aan over, of
een stageplek, dat zou zomaar kunnen.

Examenklassen naar de Wadden

Op donderdagochtend 21 april vertrekken
de examenklassen op hun allerlaatste
schoolreis. M4 gaat naar Schiermonnikoog
en V6 naar Ameland.
De Waddeneilanden hebben prachtige
brede stranden waarop we bijvoorbeeld
kunnen beachvolleyballen, strandzeilen,
boogschieten of beachgolfen. Op de fiets
kun je het hele eiland verkennen.
H5 bekijkt de eilanden vanaf de boot want
zij gaan twee dagen zeilen!
Op zaterdag 23 april zijn alle leerlingen
weer terug in Delft.

En toen gingen we in de Piraña…

Van urenlang wandelen door een bos met
bijzondere bewoners tot varen over
woeste zeeën en spookschip De Vliegende
Hollander tegenkomen.
Zit je in klas 1, 2 of 3? Dan beleef je dit in
de Efteling op 1, 2 of 3 juni!

Eindejaarsactiviteiten

Op 4, 5 of 6 juli vieren alle klassen het
einde van het schooljaar met een
activiteit. Hierbij staan samenwerken én
winnen centraal.

