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Welkom bij dit tweede nummer van de nieuwsbrief. Net als
bands na hun eerste succesvolle album vaak moeite hebben
om met een vervolgalbum te komen, heeft het tweede
nummer langer op zich laten wachten dan de bedoeling was.
Desalniettemin wens ik jullie veel leesplezier. Kopij voor het
volgende nummer graag naar j.verschuuren@daafgeluk.nl

Belangrijke
data:
Tijdens de activiteitenweek werkte het weer volop mee, zowel
in Nederland als in het buitenland. Hieronder staan verslagen
van de activiteitenweek van de eerste klas en van de Berlijn
reis van de vierde klas
klas 1

De introductieweek was op school en buiten school waren er
ook activiteiten. De introductie week begon op 17 september
tot en met 21 september. De eerste klassers hebben the Big
Mo gekeken en t-shirts gemaakt voor de volgende dag. Op
dinsdag gingen wij een voetbal/trefbal toernooi houden tegen
andere eerste klassers. Op woensdag zijn we naar Nemo
gegaan, op donderdag hebben we workshops striptekenen,
hiphop, mandala, zelfverdediging, schaken, dammen, rappen,
schminken, modelbouwen gehad. Op vrijdag zijn we naar
poldersport geweest. Bijna iedereen is in het water gevallen.
Ons vervoer was de bus.
Ik heb bijna iedereen beter leren kennen uit mijn klas. Ik vond
poldersporten het leukste vak omdat je iedereen zag vallen. Ik
vond de introductieperiode erg leuk ik en de anderen hebben
veel geleerd van elkaar

Donderdag 11 okt. OPP
avond klas 1
Woensdag 17 oktober
zorginformatie over
aanmelding DG/VG
19.00-20.00 (zie info
elders in deze
nieuwsbrief)
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Terugblik Activiteiten/kampweek:

Donderdag 18 oktober:
Schoolfeest 20.00-23.00
bisonbowling
Maandag 22- zondag 28
okt: Herfstvakantie
Woensdag 31 okt:
oriëntatie avond
profielen klas 2 VMBO
19.00-20.30
Donderdag 1 nov: OPP
avond

Anoniempje
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Vorige week van maandag t/m vrijdag hadden we de introductie week. We hadden
allemaal leuke dingen gedaan. We hadden een voorstelling, een sportdag, we
gingen naar Nemo, we hadden workshops en we gingen poldersporten. Ik had niet
specifiek een persoon leren kennen maar wel de hele klas. Het leukste wat we
gedaan hebben waren de workshops en de leukste workshop was striptekenen. Ik
vond het een supertoffe week!

I

klas 4
Berlijnreis
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Schoolkamp naar Berlijn.
Dit jaar zijn alle vierde jaar van de Daaf Geluk en de vestiging Gunning op kamp
geweest naar Berlijn. Het was een lange reis maar dat is het ook zeker waard
geweest.
We verzamelden op maandag 17 september om 06:45 op school en vertrokken rond
07:00. Alle klassen uit de vierde gingen mee met veel docenten. We hebben twee
maal een tussen stop gemaakt en zijn ruim 11 uur lang onderweg geweest om in
Berlijn aan te komen bij het hostel.
Bij aankomst in Generator Prenzlauerberg hostel gingen we naar onze kamers om
daar onze koffers neer te zetten. De kamers vielen erg tegen , klein en roken erg
muf. Het hostel vond ik erg tegen vallen, het eten was niet lekker, rauw en het ijsje
als dessert zelfs al 4 maanden over de datum! Ook was de hygiëne van de toilet en
douche ruimtes iets wat ze moeten verbeteren, het zag er niet schoon uit.
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We hebben best veel activiteiten gedaan maar ik ga het er over 2 hebben om het
nog redelijk kort te kunnen houden. Ik vond zelf het concentratiekamp het
interessantst, je ziet op tv en leest in boeken er veel over maar het is toch anders om
het ook daadwerkelijk in het echt te zien. Door er te zijn geweest krijg je er een beter
beeld van en zie je hoe het er echt aan toe ging. Het leukste vond ik het avondje in
de disco, je ziet mensen waar je normaal mee omgaat op een andere manier omdat
je een keer wat leuks doet met iedereen en niet alleen maar in de boeken zit. Er is
eigenlijk niks wat ik minder leuk vond, het waren allemaal dingen die je normaal
gesproken niet zomaar zou doen en dat maakte alles leuk.

Toch is mijn advies voor de organisatie van het kamp om voortaan een beter hostel
te regelen waar het wel schoon is en het eten wel geschikt is om op te eten.
Op donderdag 20 september zijn we weer vertrokken naar Haarlem, hier kwamen we
pas rond 24:00 na een reis van zo’n 11 uur.
Romy Knol 4TD
Reis naar Berlijn 2018

Aangekomen bij het hostel werd het geduld van de leerlingen nog verder op de proef
gesteld. Ze moesten erg lang buiten wachten todat de incheck geregeld was. Om
een uur of half zes was het zover, iedereen kon naar de kamers. Helaas vielden die
een beetje tegen. Ze waren niet goed schoongemaakt, er lag nog rommel van de
vorige gasten en het was er warm. De positieve kant van het verhaal was dat er in
het gebouw ook een pooltafel stond. Daar zijn veel potjes pool op gespeeld.
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Op 17 september jl. gingen 6 vierde klassen van de Daaf Gelukschool en de
vestiging Gunning op de Daaf Gelukschool in het kader van de werkweek een paar
dagen naar Berlijn . ’s Morgens vroeg om 7 uur vertrok de bus uit Haarlem en na 10
lange reisuren, waaraan geen einde leek te komen, kwamen ze aan bij hostel
“Generator Prenzlauerberg” in Berlijn.

Na een korte nacht stond er voor de volgende dag een fietstocht door Berlijn op het
programma. Het weer was goed. Per klas ging er een gids mee om de mooiste
plekjes van Berlijn te laten zien. Vooral de kleine binnenpleintjes waren erg mooi.
Een andere bijzondere activiteit van de reis was een bezoek aan het
concentratiekamp Sachsenhausen. Het was indrukwekkend om de overblijfselen van
dit stuk historie te zien. Niet om vrolijk van te worden maar wel heel belangrijk om te
ervaren.
Een wat minder geslaagde activiteit was de boottocht. De boot was erg vol, er was
niet veel uitleg en het meeste was tijdens de fietstocht al te zien geweest.
Berlijn was een geslaagde trip. Een tip voor volgend jaar zou zijn om voor een beter
hotel/hostel te gaan en die eerst te bezoeken voor het boeken. Een goed idee is ook
om het bezoek aan de schuilkelder te vervangen door een leukere activiteit.
Tijmen Timmer
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UITNODIGING
Op woensdag 17 oktober 2018, van 19.00 – 20.00 uur organiseren we een
informatieavond over de aanmelding bij de Daaf Gelukschool en
de Vestiging Gunning op de Daaf Geluk.
U weet, als ervaringsdeskundigen, dat de aanmelding bij onze scholen anders
verloopt dan bij het reguliere VO. Tijdens deze avond informeren wij ouders en intern
begeleiders van basisscholen over de aanmeldingsprocedures.
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Als u ouders kent waarvan de kinderen het advies zullen krijgen om zich aan te
melden bij een zorgschool zoals de Daaf Gelukschool of bij het VSO zoals de
Vestiging Gunning op de Daaf Geluk, maakt u ze dan attent op deze
voorlichtingsavond.
Willen ze de voorlichting over de Daaf Gelukschool bijwonen dan kunnen zij dit laten
weten aan Nicole Verhalle op emailadres: n.verhalle@daafgeluk.nl
Voor de voorlichting over de Vestiging Gunning op de Daaf Geluk kunnen zij zich
aanmelden bij Judith van Bueren op email-adres: j.vanbuerenlahnstein@daafgeluk.nl

Vanaf 18.45 uur staan koffie en thee klaar!

KMA ochtend InHolland
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4 Havo was vrijdag 5 oktober te gast bij InHolland. KMA staat voor Kennis Makings
Activiteit en onze school gaat al een aantal jaren in oktober op bezoek. De leerlingen
werden ontvangen door een aantal studenten die vertelden wat zij vinden van hun
opleiding bij InHolland. Na deze korte introductie speelden ze het kwaliteitenspel
waarbij het de bedoeling is dat de leerling inzicht krijgt in zijn/haar sterke kanten. De
leerlingen gingen hier serieus mee aan de slag en kregen zo een beter beeld van
welke opleidingen bij hun kwaliteiten aansluiten. Daarna werden de twee klassen in
groepen opgedeeld en konden ze workshops bijwonen bij de studies Bouwkunde,
Informatica en Business Studies. Bij Bouwkunde kregen ze de opdracht een brug te
bouwen met 1 pak spaghetti, de brug van Anne was het sterkst: maar liefst 5 kg aan

gewicht kon erop worden geplaatst voordat hij instortte! Alle leerlingen hebben twee
workshops gevolgd, het was een interessante eerste kennismaking met het HBO
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Schoolfeest 18 oktober

Gezocht medewerker mediatheek
Het team mediatheek is op zoek naar een nieuwe vrijwilliger om ons team te
versterken.
Onze openingstijden zijn dagelijks van 9.00 uur tot 12.30 uur.
Ochtend kan in overleg en er staat een vergoeding tegenover.
Welke ouder / verzorger vindt het leuk één ochtend op zich te nemen?
Voor informatie kunt u mailen naar k.witteman@daafgeluk.nl
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Enquête door 5 Havo
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5 Havo heeft bij Nederlands een opdracht gekregen een enquête uit te zetten. Een
aantal leerlingen heeft gekozen om een onderzoek onder leerlingen te doen. Het kan
zijn dat leerlingen tijdens groepsbegeleiding worden gevraagd hieraan mee te
werken. De enquête gaat over lestijden, tussenuren en pauzes.

GGDFlits Vaccinatiecampagne najaar 2018

In september start de vaccinatiecampagne. Wie worden er uitgenodigd?

Voor BMR- en DTP vaccinatie: Alle kinderen die in 2018 negen jaar zijn of worden
•
•

De BMR-prik beschermt tegen bof, mazelen en rode hond.
De DTP-prik beschermt tegen difterie, tetanus en polio.

Voor HPV vaccinatie : Meisjes die in 2018 13 jaar zijn of worden
•

De HPV-prik beschermt tegen een infectie met het HPV-virus

Voor Meningokokken ACWY: Alle tieners die dit jaar tussen 1 mei en 31 december
14 jaar
worden.
Verdere planning voor de Meningokokken ACWY vaccinatie:
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Maart/april 2019: geboortejaren: 2005, 2001 en een deel van 2004 (geboren tussen
1-1-2004
en 30-4-2004).
September/oktober 2019: geboortejaren 2002 en 2003.

•

Meningokokken ACWY beschermt tegen de meningokokkenbacterie, typen
A, C, W en Y

Deze vaccinaties geeft GGD Kennemerland op verschillende locaties door de hele
regio.
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Wilt u meer waar of meer informatie? Kijk dan op:
www.ggdkennemerland.nl/vaccinaties-jeugd. School tv heeft nog een leuke Quiz
voor kinderen over vaccineren.
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