1

Programma SLOTWEEK SOOOOL10-14 juli 2020
De leerlingen van SOOOOL10-14 bepalen zelf grotendeels wat er in de slotweek gebeurt. Via een
Quest wordt iedeereen erbij betrokken. Eerst worden alle ideeën verzameld, er komt een top 5 en
daarna kan iedereen aangeven aan welke 3 activiteiten hij/zij graag mee wil werken. Dan volgt de
groepsindeling en gaan onze leerlingen samen met ouders aan de slag met de organisatie van hun
programmaonderdeel. Ook de ouders kiezen een taak en elke groep gaat samen alles regelen voor de
gekozen activiteit.
1.
2.
3.
4.
5.

Zwemmen/dropping/speurtocht
Sport en spel
Filmmarathon
Bbq/eten
Overnachting

Per groep gaan een of twee ouders het plan verder invullen. De leerlingen moeten dingen
bedenken, overleggen en beslissingen nemen. Daarbij moeten ze ook rekening houden met de
rest van de groep, want als je iets organiseert wil je natuurlijk ook wel dat de delelnemers het leuk
vinden. Een plan maken, zorgen dat alles wat nodig is er komt. Werk genoeg. In sommige groepen
gaat dat vanaf de start van een lijen dakje. Echt samen komen om te vergaderen op school of bij
iemand thuis, blijkt wat beter te werken dan via WhatsApp of teams op afstand dingen regelen..
Maandag

Dinsdag
Woensdagmorgen Woensdagmiddag
Verplicht schooltijd
Verplicht
Verplicht schooltijd
schooltijd
Film maken in dropping/ speurtocht Zweeds loopspel
Filmmarathon
1 dag
Zwemmen/
& Vlag veroveren
Externe
Sjoerd (Tanja)
Merthe (Susan)
Noa (Patricia)
organisatie
Chloë (Sandra)
Lenneke (Lucie)
Rens W
Zoey
Marijne
Teun
Roet
Dean
Ella
Bas
Jony
Vince
Sarah
Dana
Narin
Kay
Jan
Rafke

Donderdag na
middag
Buiten school
BBQ
Kami (Lennie)
Lizzy
Marit
Ilse

Donderdag avond
Buiten school
Overnachting
Rens J. (Yvonne)
Jasper
Tim
Jurre
Michalina

Voorbereiding bij Chloë thuis: Goed verzorgd, met croissants
en broodjes liep de organisatie op rolletjes.
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De weersverwachtingen werden steeds een beetje slechter. Uiteindelijk viel het op sommige
dagen toch nog mee. De regen en kou die voor de BBQ en overnachting was voorspeld,
bleef gelukkig grotendeels uit.
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Dag 1:

SOOOOL10-14 heeft theater- en filmprojectbureau Roet ingehuurd voor het verzorgen van
een dagprogramma op school dat heel goed bij de interesse van onze leerlingen aansluit. De
leerlingen ontdekken eerst van alles over films maken en spanning creeëren met beeld en
geluid. Daarna brengen ze het geleerde meteen in praktijk met een aantal oefenopnames. Ze
geven elkaar feedback en krijgen tips van de gastdocent. Om sneller tot resultaat te komen
hadden we een lesbrief ter voorbereiding gemaakt. De leerlingen leerden met behulp van You
tubefilmpjes bloederige wonden maken, en dachten alvast na over elementen die een film
spannend maken.
 Brainstormsessie: welke elementen horen in een thriller?
 Workshop hoe kun je met een camerastandpunt het gevoel van spanning in een film
vergroten?
 Praktijk: in groepjes alles uitproberen
 Beoordeling en feedback: welke elementen in de opnames die de groepjes gemaakt
hebben, zorgen voor spanning bij de kijker?
 Workshop script schrijven
 Daarna opnames van de eigen thriller volgens script
De leerlingen konden kiezen of ze voor de camera wilden om te acteren of juist erachter om
de opnames te maken.

Michalina is een expert in het maken van nepwonden.
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Workshops spanning creëren met beeld en gluid
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In groepjes het script bedenken voor een eigen film

Het was een hele leuke activiteit en de dag vloog voorbij. Iedereen heeft veel geleerd wat
in de toekomst nog van pas kan komen bij het maken van filmopdrachten bij allerlei
thema’s.
De resultaten van de filmdag zijn hier te bekijken:
De films staan op:
www.roettube.com
Inlogcode: sl20
Project: FILMDAG
Datum: 06-jul-20
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Dag 2: dinsdag 7 juli
Dag 2 begint met een spannende dropping/ speurtocht in groepen. De start is om 9.00 uur
aan de Molenhoek. Van daaruit leidt het spoor met allerlei challenges weer naar de
Meulebeek in Wanssum. Alle kinderen zij hier opgehaald op parkeerplaats SV united. De
activiteit van deze dag werden georganiseerd door: Jony, Dean, Sjoerd, Zoey, Dana, Chloë
en de moeders: Tanja (van Sjoerd) en Sandra (van Chloë)

Het tweede deel van de dag was gereserveerd voor zwemmen en spelen. Het weer was wat
van de frisse kant, dus zwemmen was vooral voor weggelegd voor de diehards.
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En na de ochtend was er een geslaagd middagprogramma bij
Wat een luxe! Het hele bad en omliggend terrein voor ons!

Naar keuze: sport & spel of een frisse duik in het water of allebei, het kon allemaal.
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Een goed georganiseerd spellenfestijn voor iedereen die mee wil doen.
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Het zwembad in Wanssum werd afgehuurd voor onze leerlingen Hoewel het frisjes was,
gingen er toch 10 diehards het water in. Alle anderen bleven op het droge voor de
spelletjesmiddag. Zo was er weer voor elk wat wils

Ook het zonnetje kwam even op bezoek. Tijd voor een frisse duik.
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Dag 3: woensdag 8 juli
De ochtendactiviteit van woensdag zou plaatsvinden op bij de Kabroekse beek. De
activiteiten die hier stonden gepland waren: Het Zweeds loopspel & Vlag veroveren, met
natuurlijk iets lekkers in de pauze. Na afloop om 12.00 uur met zijn allen lunchen op locatie.
Helaas, was het weer ons deze dag niet gunstig gezind. De activiteit moest daarom naar de
gymzaal van het Dendron College verhuizen. De conciërges van Dendron ontruimden in snel
tempo de zaal, zodat alles voor de leerlingen nog op tijd kon beginnen. Merthe, Ella, Jan,
Kay, Vince, Narin, Lenneke, Marijne en Rafke organiseerden deze activiteit samen met de
ouders van Merthe, Lenneke en Marijne. Dank aan alle ouders voor de ondersteunig bij de
organisatie en de hulp bij de uitvoering op de dag zelf. Voor het namiddagprogramma stond
de school al als locatie geprogrammeerd.
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Filmmarathon: er is rekening gehouden met verschillende smaken door middel van een keuzemenu; thriller, actie
of Disney

Met zelfgepofte popcorn en ranja is de SOOOOL-bioscoop compleet. Met films in
verschillende genres in 3 zalen, is er weer voor elk wat wils. Aan het eind konden we samen
naar de filmpjes kijken die we maandag zelf hadden opgenomen.
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En alvast: afscheid van onze SOOOOL-verlaters
Juffrouw Susan reikt de collages uit bij het afscheid. Zij kan niet bij de BBQ zijn, omdat ze zelf
een schoolverlatersavond heeft van haar zoon. Juffrouw Karlijn heeft voor elke schoolverlater
een prachtig collage gemaakt met foto’s uit het archief van SOOOOL10-14.
De leerlingen zijn blij verrast met dit aandenken en sommigen krijgen het ronduit te kwaad,
als ze het collage in ontvangst nemen. Het is goed dat we deze heerinneringen uitreiken op
een moment dat we nog een paar hele leuke gezamenlijke activiteiten voor de boeg hebben.
Anders zouden de tranen rijkelijk vloeien.

Juffrouw Karlijn maakte een mooi fotocollage voor: Ella, Sarah, Tim,Dana, Jan en Teun
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Ook van Ilse, Sjoerd, Michalina, Merthe en Kay nemen we afscheid.
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Leerlingen van groep 7 hebben hun verkeersdiploma gehaald
Juffrouw Nienke reikt de verkeersdiploma’s uit. Alle leerlingen zijn geslaagd voor het
therotisch gedeelte. In verband met de coronamaatregelen kon het praktijkdeel helaas niet
worden afgenomen.

Proficiat met je diploma:
Noa
Jurre
Sarah
Merthe
Narin
Chloë
Lenneke
Vince
Dean
Rens W.
Zoey
Jony

16

Donderdag: opruimen en poetsen
Kluisjes opruimen, weggooien wat weg kan, poetsen, zuigen, vegen. Elke leerling bracht een
emmer en spons en doekje mee. Alles blitzend rein. Met zoveel hulp zijn we snel weer klaar
voor het nieuwe schooljaar.
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Donderdag 29 logés bij Bas in America!
De ouders van Bas hebben hun tuin, terrasoverkapping, sanitiar, zwembad en trampoline
beschibaar gesteld om 29 kids te laten ravotten. Er is een BBQ-en en er staan legio tenten
voor een overnachting in een snel opgezet tentenkamp. Wat een prachtige afsuiting van een
bijzonder jaar. Ook de vader van Jasper en de moeder van Noa bleven logeren. Zij vormden
samen met de ouders van Bas de nachtwacht. Juffrouw Anne, Juffrouw Nienke en Dorien zijn
ook nog even van de partij bij de BBQ.
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BBQ

De BBQ is verzorgd door:
Kami
Lizzy
Marit
Ilse
En de ouders van Kami en Rens J.
De organisatie van de logeerpaartij
was in handen van:
van Rens J. en zijn moeder (Yvonne)
Jasper
Tim
Jurre
Michalina
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Klaar voor de nacht…….
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Slapen doen we wel weer als we thuis zijn ;-)
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Link naar een fotoalbum van de slotweek:

Aan het eind van dit memorabele schooljaar is het team van SOOOOL10-14 overladen met
cadeautjes, bloemen, lieve wensen en lekkernijen. We willen alle leerlingen en hun ouders
hier nogmaals voor bedanken. Het is lief van jullie, maar wij doen gewoon ons werk, ook in
ongewone tijden. Het had niet gehoeven, maar toch heel erg bedankt voor al deze aardige
attenties waaruit jullie waardering voor ons werk spreekt.
Dank aan alle leerlingen van SOOOOL10-14 voor de manier waarop we met jullie hebben
samengewerkt. Jullie bezorgen ons vele momenten van blijdschap en ontroering. We zijn
trots op de groei die jullie hebben doorgemaakt dit jaar. Jullie zorgen er ook voor dat ons
concept elk jaar beter wordt. Door de feedback die jullie geven.
Dank aan alle ouders voor de bijzondere samenwerking die we het hele jaar door met
jullie mochten ondervinden. Dank ook voor de fantastische slotweek die jullie onze
leerlingen dit jaar hebben bezorgd.
Alle SOOOOL-verlaters wensen we heel veel succes op het nieuwe studiepad en kom
vooral bij ons op bezoek om te vertellen hoe het met je gaat.
Dank aan iedereen die heeft bijgedragen aan het onderwijs van SOOOOL10-14.
Tot ziens in augustus.
Fijne vakantie!
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