Projectweek eerste klassen.
Op deze bladzijdes vind je per dag wat je gaat doen.
Ook staan er de verzameltijden in.
De lokalen vind je op de dag zelf op het grote scherm!

Maandag 9 juli 2018
Op maandag gaan de leerlingen een jaarboek maken. De leerlingen
maken een selfie en een kleine biografie en produceren dan een eigen,
unieke en persoonlijke bladzijde.
Deze opdracht duurt twee uur. Klassen worden in computerlokalen
ingedeeld met hun mentor en een docent. Indeling lokalen volgt op
lichtbord.
voor de docenten: De opdracht wordt gemaild. Mocht je nog extra uitleg
nodig hebben dan is er om 8.15 uur en om 12.15 uur in docentenkamer
verlengde instructie door Boris B..
Ook is er nog voor Verzorging een uur een nameting van een onderzoek
Dit is het schema:

de lokalen komen op het mededelingenbord te staan!

Dinsdag 10 Juli
Vrij

Woensdag 11 juli
Klas 1A, 1B en 1C, S 11 en S12: Flevoparkbad
Verzamelen om 10 uur voor de ingang van het Flevoparkbad.
Zwemspullen en 0,50 cent voor een kluisje meenemen

Klas S13, S14, S15, S16 en S17: Flevoparkbad

Verzamelen om 12 uur voor de ingang van het Flevoparkbad.
Zwemspullen en 0,50 cent voor een kluisje meenemen

Donderdag 12 juli
Joods Historisch museum en Portugese Synagoge
Klas 1A

9.15 op school

Klas 1B

10.15 op school

Klas 1C

11.00 op school

Klas S11 t/m S 17: Naar Blijburg.
Verzamelen om 9.30 op school

Vrijdag 13 juli
Alle deelnemende klassen zijn op school van 09:00 tot 11:00 uur
09:00 uur

De klassen gaan naar hun lokaal en hebben met hun mentor

een brunch van hun zelf mee genomen familiebaktalententtapas.
Mentor/docent spreekt maandag 9 juli af wie wat mee neemt.

10:45 uur

Alle klassen komen bij elkaar op het Rode Plein, waar de

week wordt afgesloten met muziek, een terugblik op de week en onder andere een video.
Voor de video krijgen de leerlingen het verzoek bijzondere momenten te filmen tijdens de week.
Theo van ’t Hert verzameld in de loop van de week het beeldmateriaal.

De bij de hapjes geschonken drankjes worden verzorgd door de docent i.s.m. de organisatie.

