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Druk bezochte Open avond 
We kijken met een goed gevoel terug op de 

eerste open avond van Het Element,  

afgelopen woensdag 15 januari 2020. Het 

warme welkom, met vuurkorven op het 

schoolplein, werd opgevolgd door 

enthousiaste en betrokken leerlingen en 

medewerkers van de school die zorgden 

voor een leuke, gezellige en inspirerende 

avond. Het was voor het eerst dat wij als 

team op één locatie de school aan het 

‘verkopen’ waren. Dat voelde goed.  

De kinderen konden bij ‘challenges’ in de lokalen polsbandjes ‘verdienen’. De uitdaging was om 

er in totaal 8 te scoren. Het was mooi om de drive te zien bij de kinderen om de opdrachten zo 

goed mogelijk uit te voeren en met een polsbandje rijker verder de school in te gaan om hun 

talenten te ontdekken. De helpende handen van onze eigen leerlingen waren hierbij een 

uitkomst, want naast assistentie bij de ‘challenges’ konden zij toelichten hoe het er in de lessen 

aan toegaat. Jullie dus bij deze heel hartelijk bedankt voor jullie inzet. . 

 

Ruim na 21.00 uur verlieten de laatste bezoekers de school.  Donderdag 

30 januari organiseren we onze 2e open avond van 18.30-21.00 uur.  

Uit de enquêtes, ingevuld door bezoekende 

ouders en kinderen, komen heel veel 

positieve en mooie reacties naar voren. Dat 

is iets om trots op te zijn. ‘Heel sfeervol, 

open en een heldere communicatie’. ‘De 

school maakt een erg goede indruk. Zowel 

de ouderavond als de open dag waren erg 

leuk en de informatie was erg helder’. 

‘Veelzijdig met het aanbod van zeven 

profielen’.  

 

Johan Prenger 

afdelingsleider brugklassen 

 

Filmpje ‘Oog voor elkaar’ 

Tijdens de presentaties op de open avond hebben we een filmpje laten zien om de toekomstige 

leerlingen een eerste indruk te geven van de school en antwoord te geven op vragen die ze 

hebben. Met leerlingen en medewerkers van Het Element als filmsterren is er op ludieke manier 

een mooi beeld neergezet. Het filmpje ‘Oog voor elkaar op Het Element’ werd, met een lach op 

vele gezichten, goed ontvangen. Hierbij de link https://youtu.be/-gHUSyt1-TU 

 

Group 8 4 Talent! 

Al twee donderdagen zijn 65 kinderen van groep 8 van de basisscholen ‘s middag lessen aan het 

volgen bij ons op school. In groepjes kwamen ze vorige week, enigszins nerveus, binnen op de 

locatie Hooglandseweg-Noord voor sport, techniek, zorg en HBR. Op de Kaliumweg, krijgt een 

groepje leerlingen les in het speciale lokaal voor dienstverlening en producten om creatieve 
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opdrachten te maken. Nieuwsgierig over wat ze gaan doen, zijn de kinderen in de lessen fanatiek 

en enthousiast aan het werk met elkaar. Zo kunnen ze alvast wennen aan de manier van werken 

op Het Element en een beetje sfeer proeven. Over twee weken is de afsluiting van deze 

lessenserie met een presentatie aan hun ouders. Dat gaat zeker vele mooie momenten opleveren 

en ouders die trots met zoon- of dochterlief naar huis gaan.  

 

Reminder ouders leerjaar 3 (m.u.v. ouders van leerlingen uit K3DP) inz. MBO-avond 

Komende maandag (20 januari) vindt de voorlichtingsavond voor ouders en leerlingen 

van leerjaar 3 plaats op ROC Midden Nederland, Disketteweg 10 te Amersfoort. De 

ontvangst is vanaf 18.45 uur en de presentaties vinden plaats van 19.00 tot 21.00 

uur. De uitnodiging voor deze avond heeft u via de mentor van uw dochter/zoon 

ontvangen.  

Wij verwachten ALLE ouders en leerlingen die avond en verzoeken u om door te 

geven met hoeveel personen u aanwezig bent. Dit kan d.m.v. het antwoordstrookje 

en/of een mail naar: aderijk@hetelement.eu. 

De ouders die zich al hebben opgegeven: hartelijk dank voor uw aanmelding voor 

deze avond!  

 

Kies je sport   

Sinds deze week hangen er bij de gymzalen posters met de oproep om leerlingen kennis te laten 

maken met het project ‘Kies je Sport’. Dit project is bedoeld voor leerlingen die op zoek zijn naar 

een (nieuwe) sport. Door deelname aan dit project maken ze niet alleen kennis met de sport, maar 

ook met de club, zonder dat ze direct lid hoeven te worden. Bevalt het goed en hebben ze een sport 

gevonden die bij hen past en waar ze blij 

van worden, dán kunnen ze natuurlijk lid 

worden. Met ‘Kies je Sport’ moet niks, 

maar mag alles geprobeerd worden. De 

eerste verenigingen starten al vroeg in januari met hun sportaanbod en de laatste zijn in juni aan 

de beurt. Dus een heel voorjaar lang om te kijken waar de interesses en talenten liggen!  

Voor meer informatie: vraag het na bij de sportdocenten of kijk op de posters bij de gymzalen. 

 

Gezonde school 

“Gefeliciteerd! Uw aanvraag voor het Themacertificaat ’Bewegen en sport’ is goedgekeurd. Uw 

school mag zich gedurende drie jaar officieel een Gezonde School noemen”. Dit zijn de eerste 

twee regels uit de e-mail die wij begin dit jaar ontvingen van Team vignet gezonde School 

Nederland.  

 

Met dit vignet laten wij als school zien dat we voldoen aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld 

door deskundigen. Werken aan gezondheid op school loont. Het draagt bij aan betere 

schoolprestaties, minder schooluitval en een gezondere leefstijl. Zo zorgen wij voor actieve en 

gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én heeft de school aandacht 

voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van haar leerlingen. 

 

De collega’s die hierin een aandeel hebben gehad: van harte gefeliciteerd met het behalen van 

het vignet Gezonde School. Een prestatie om trots op te zijn! 

 

Johan Prenger 

 

Wijziging inleverdatum boeken 

In het overzicht met belangrijke data, dat u aan het begin van het schooljaar ontvangen heeft, 

staat vermeld dat de inleverdatum van de schoolboeken 16 juli 2020 is. Leverancier Iddink heeft 

ons onlangs echter bericht dat de datum verschoven is naar 15 juli. Te zijner tijd ontvangt u 

hiervan ook bericht van Iddink met een tijdstip van inleveren erbij, maar het leek ons goed u hier 

nu vast over te berichten. Op 16 juli zal nu de laatste portfolio-activiteit van het jaar plaatsvinden. 

Ook daarover tegen die tijd meer informatie.  
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