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PERIODE 1
De eerste periode zit erop! Werd er voor de
zomervakantie nog in groepen A en B gewerkt, na de
zomervakantie zijn we gelukkig weer van start
gegaan met hele klassen. Dat was weer even wennen
maar inmiddels heeft iedereen, gelukkig zeker ook
de nieuwe 1e-klassers, een goede start kunnen
maken. De rapportgesprekken van periode 1 zijn
achter de rug en ondanks covid-19 zijn de resultaten
van onze leerlingen gelukkig goed!

COVID-19
Helaas zijn we er (voorlopig) nog niet vanaf. Waar we
voor de zomervakantie nog heel optimistisch waren
over het afschalen van de maatregelen, waren we
genoodzaakt deze vanaf november helaas weer aan te
scherpen. Er zijn nog steeds looproutes in de school,
mondkapjes in de gangen en de kantine zijn verplicht.
Gelukkig mogen we onze leerlingen nog fysiek les
geven en we hopen dan ook dat dit zo mag blijven.

STAGIAIR WISKUNDE
Hallo, Ik ben Rick Pijbes en ben een 3e-jaars stagiair
wiskunde. Ik ben 30 jaar en woon op mijzelf, samen
met mijn kat Poekie, in het centrum van Rotterdam.
Ik werk graag met kinderen en doe naast mijn stage
vrijwilligerswerk bij scouting Starrenburg in
Overschie waar ik Explorer begeleiding ben. Enkele
van mijn andere hobby’s zijn gamen, netflixen,
miniatuurverfen, muziek luisteren en Dj’en. Ik hoop
veel te kunnen leren op het Zuiderpark College.

SCHOOLKAMP 1.1
In september was het zover. Het Zuiderpark College
ging met alle 1e klas leerlingen op schoolkamp. Wat een
paar jaar niet kon vanwege de beperkingen, mocht dit
jaar gelukkig weer! De leerlingen en de docenten
hadden er erg veel zin in, we gingen dit jaar naar een
nieuwe locatie in de mooie omgeving van Zeist. Met
drie bussen, heel veel enthousiaste leerlingen en een
mooi programma, gingen we maandag 6 september
met prachtige weersvooruitzichten op weg.

SCHOOLKAMP 1.2
Aangekomen in het kamphuis midden in het bos,
werden de leerlingen over de kamers verdeeld en
werd er geluncht. Direct erna waren er per groep
activiteiten zoals vlotten bouwen, mountainbiken en
SOVA. Elke avond werd er voor heerlijk avondeten
gezorgd. Het was wel de taak van onze leerlingen,
om af te ruimen en af te wassen. Na een aantal
bosspelen en een avondwandeling werd elke avond
rond 22 uur afgesloten met een leuk “dag-filmpje”.

SCHOOLKAMP 1.3
Rond half 8, werden de leerlingen gewekt, om de tafel
te dekken en om met de gehele groep te ontbijten.
Hierna werden er weer allerlei samenwerkingsspelletjes gedaan en kregen we per groep een indrukwekkende roofvogelshow te zien. De gezamenlijke
afsluiting van het schoolkamp was in “Het Klimbos” in
Zeist. Kortom, we kunnen allemaal terugkijken op drie
leerzame en bijzonder fijne schoolkampdagen!

INFORMATIEAVONDEN & OPEN DAG
In de eerste maanden van het nieuwe jaar, zijn er
weer verschillende avonden en dagen, waarop
kennis gemaakt kan worden met onze mooie school.
Zo zijn er informatie- en voorlichtingsavonden voor
ouders van leerlingen uit groep 7/8 en natuurlijk
onze open dag op 26 januari. Op onze website kunt
u alle informatie vinden over de betreffende dagen.
Graag ontmoeten we u op één van deze momenten!

SKILLS
Ook dit schooljaar zijn de SKILLS weer van start gegaan.
Alle leerlingen van leerjaar 1 en 2 konden ook dit jaar
weer kiezen uit de meest uiteenlopende SKILLS, zoals
Sport+, Foto & Film, Mode & Design, Technologie en de
Kunstklas. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd
aan knotsgekke creaties gemaakt van papier-maché. De
SKILLS zijn dus weer veelbelovend van start gegaan en
ook dit jaar zien we weer veel “verborgen talentjes”

VUURWERK
Helaas is vorige week afgekondigd dat er weer geen
vuurwerk mag worden afgestoken tijdens de
jaarwisseling. Ondanks het feit dat de lichtste
Categorie vuurwerk nog wel mag worden
afgestoken, willen wij u als ouder toch op de hoogte
brengen van het feit dat leerlingen van Het
Zuiderpark College binnen of buiten de school geen
vuurwerk bij zich mogen hebben. Op de schermen in
de gangen van de school is dit ook te lezen. We
rekenen op uw medewerking.

ACTIVITEITENWEEK 1.1
Hoewel de tweede activiteitenweek weer voor de
deur staat, willen we u enkele mooie ervaringen van
de eerste niet onthouden. In de onderbouw bestond
een deel van de week uit het maken van de
digitoetsen. Daarnaast was er een toneelstuk te zien
over kindermishandeling en werd Museum Rotterdam
bezocht i.v.m. de tweede wereldoorlog. Er was tijd om
Qompas bij te werken en er was een JINC-stage.

ACTIVITEITENWEEK 1.2
Natuurlijk werd er ook tijd besteed aan beroepen
van de toekomst zoals programmeren. Tijdens het
programmeren moesten de leerlingen in groepjes
van twee, een wisselend patroon met lampjes laten
knipperen. Ook werd met het programma Robotwise
van onze leerlingen gevraagd, een robot zo te
programmeren, dat deze een bepaalde route kon
afleggen. Lessen dus, met de robot als hulpmiddel.
Uiteraard heel leuk, maar zeker ook erg leerzaam!

ACTIVITEITENWEEK 1.3
In de bovenbouw werd er een sollicitatie training
gegeven en waren er activiteiten met als doel de
leerlingen te leiden naar een WIJ-samenleving. Ook
kregen de leerlingen een verwerkingsopdracht naar
aanleiding van dans of beeldende kunst en was er een
gastdocent die informatie gaf over alle mogelijkheden
binnen het MBO. Uiteraard hoort bij een activiteiten
week een mooie afsluiting. Op vrijdag werd dan ook
onze aula omgetoverd tot een heuse bioscoop.

P-TECH
In leerjaar 1 en 2 gingen tijdens de activiteitenweek
de G-klassen op excursie naar de IT-Campus. De ITCampus is een bedrijventerrein in Heijplaat
Rotterdam, waar het helemaal bol staat van
bedrijven die werken met moderne technieken. Het
Zuiderpark werkt mee aan P-tech wat als doel heeft,
jongeren een beter en waarheidsgetrouw beeld te
geven van kansrijke beroepen in de IT-sector. Ook
geeft P-tech onze leerlingen inzicht in het belang van
het ontwikkelen van digitale vaardigheden in alle
beroepen.

AANDEBAKGARANTIE
Donderdag 14 oktober hebben alle 3e jaars PIE en BWI
in een feestelijke bijeenkomst in ons auditorium hun
AanDeBakgarantie in ontvangst genomen. Behalve de
leerlingen en verschillende collega's waren er ook flink
wat ouders aanwezig. Onder het genot van een hapje
en drankje luisterden we naar een aantal sprekers van
SPG Infra (BWI), Metalent (PIE), Rijnmond Bouw (BWI)
en IW Zuid-Holland (PIE) waarna de leerlingen hun
handtekening op het certificaat hebben gezet.

SLOT
De directie en alle docenten van het Zuiderpark
College wensen u alvast hele fijne kerstdagen en een
mooie jaarwisseling toe. Laten we hopen op een
gezond 2022 waarin we weer vrijuit met elkaar
kunnen omgaan en waarin gewoon contact met
elkaar weer normaal wordt. We hopen u in 2022
uiteraard weer te mogen ontmoeten in ons mooie
schoolgebouw!

