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Kleur!
Graag wil ik met leerlingen, ouders en collega’s mijn kantoor delen!!
Helemaal in lijn met de omgeving en het uitzicht vanuit mijn kantoor heb ik sinds
kort een heel kleurrijke boom op mijn kantoor. Op initiatief van en door collega
Jeroen Schol, docent kunst -beeldend, is deze boom gemaakt. De boom bestaat uit
houten blokjes met daarop geschreven de dromen van leerlingen en de wensen
van ouders voor hun kinderen.
Zelf ben ik heel blij met deze kleurrijke aanvulling en maak van deze gelegenheid
gebruik om al onze leerlingen en hun ouders fijne feestdagen en een kleurrijk
2020 toe te wensen!
Rob Schuurmans, rector

Terugblik op de tweede periode van dit schooljaar
(herfst-kerstvakantie)
Robotica: FTC Meet League 1 & 2, en FLL Regiofinale
Op zaterdag 9 en 23 november had het Frits Philips Robotics FTC-team twee Meet
Leagues, dat zijn kwalificatiedagen om kans te maken mogen deel te nemen aan
de FTC Championship 2020.
Het resultaat op 23 november was een gedeelde 2 e plaats van League Meet 3!
Inmiddels zijn er al 5 League Meets geweest en staan we op FTC NL League
Ranking de 15e plaats (van de 44 teams).
De beste 24 FTC-teams mogen deelnemen aan de FTC Championship op het
Newmancollege te Breda.
Zaterdag 7 december nam het Frits Philips Robotics FLL Team deel aan de Regio
Finale in Eindhoven. Ons FLL team heeft weer TOP gepresteerd!
Robotprestatie:
1e ronde 95 punten.
2e ronde 110 punten.
3e ronde 205 punten
Had het team 20 punten meer gehad dan had het de halve finale mogen rijden...
Maar niet getreurd! Het FLL team heeft de Projectprestatie Onderzoek Award
gewonnen! Deze prijs is een erkenning voor het team dat verschillende bronnen
heeft gebruikt om een diepgaand en uitgebreid begrip te formuleren van het
probleem dat ons FLL team heeft onderzoc ht ten behoeve van ons project ‘Our
Imperial Palace’.
Zaterdag 4 januari waren we te gast bij Nidec in Sliedrecht. We hebben daar van
de directeur een presentatie en een rondleiding gehad. Stijn, Stan, Ka cper en
Clarence volgen (bijna) iedere maandagavond bij Fontys Mechatronica lessen die
nodig zijn voor het maken van de wedstrijdrobot van het FRC Force Fusion team
van Max Bogers. We hebben samen met het Force Fusion FRC team de Kick-Off
FRC Inifinite Recharge in Amerika bekeken en samen een strategie bedacht voor
het bouwen van de nieuwe FRC robot. In zes weken tijd wordt deze Robot
gebouwd. De 3e week van maart 2020 zijn deze wedstrijden in Amerika.

Vanaf maandag 6 januari 2020 zitten we op de maandagavonden en de komende
weekenden op de bouwlocatie High Tech Campus 6a bij bedrijf LUMO Labs (Onder
parkeergarage P0).
Het FLL Frits Philips Robotics team wil graag kennis delen met u! Zij willen graag
vertellen over ons project ‘Our Imperial Palace’, ons volledig biologisch
afbreekbaar huis van de toekomst! Iedereen is van harte welkom op iedere
donderdag 7e, 8e en 9e uur in lokaal 013 en 014 en natuurlijk op de Open Avond
en Open Dag.
Wedstrijden:
Za 8 februari 2020 FTC Championship NL Newmancollege te Breda.
Za 21 maart 2020 OFF-Season FLL en FTC Sondervick te Veldhoven.
Informatie over Robotica vindt u op onze website.
Onderbouwfeest
Het onderbouwfeest op 8 november dat in het thema van Halloween stond was
een groot succes. Foto’s van dit feest staat achter de inlog op onze website.
Cambridge diploma-uitreiking
We zijn trots op onze leerlingen die naast hun normale lessen Engels het ook
lukten om hun Cambridge-diploma te halen.
Franse Dag
De Franse dag op 14 november was een groot succes zowel voor de leerlingen als
het personeel.
Leerlingen uit de brugklas en de tweede klas werden gevraagd om óf in bleu óf
in blanc óf in rouge naar school te komen. Op die manier kon er een foto gemaakt
worden van een levensechte Franse vlag. Er werd Franse muziek gedraaid en er
werd gedanst in het atrium van de school zowel door leerlingen als personeel.
Bij de catering, Scoolcompany werd voor deze gelegenheid het assortiment
uitgebreid met croissants, een sandwiches au fromage en pains au chocolat
Informatieavond leerlingen groep 8 en hun ouders
Op 19 november hebben we een drukke, gezellige en positieve informatieavond
gehad. We hopen velen van hen weer te mogen begroeten tijdens onze open
avond en open dag op resp. 17 en 18 januari 2020.
Pubquiz
Aan de pubquiz werd fanatiek deelgenomen door zowel door leerlingen, ouders als
personeel.
De 10e editie van onze Pubquiz vindt plaats op maandag 15 juni, noteer deze
datum alvast in de agenda!
Sinterklaas klas 1
De brugklasleerlingen vierden de verjaardag van Sint in klassenverband. De
mentoren hebben er samen met de leerlingen een gezellige middag van gemaakt.

Bezoek Marienberg
Van 10 t/m 13 december brachten leerlingen een bezoek aan Bad Marienberg.
Dit was een relatief korte reis met een klein groepje, reizend in een mini-van.
Leerlingen verbleven Europahaus in Bad Marienberg Duitsland. Samen met een
andere Nederlandse School, een Duits gymnasium en een school uit Tsjechië werd
gewerkt aan het Europa-project: ‘Think Europe’. Onderwerpen bij dit project waren
‘Fake news tegenover Europese ideeën’ en ‘Populisme tegenover een succesvol
vredesproject’.
Paarse Vrijdag
'Paarse Vrijdag' is een dag waarop mensen door het dragen van de kleur paars
hun solidariteit kunnen tonen met homo- en biseksuele, lesbische en transgender
jongeren.
Alle medewerkers en leerlingen werden gevraagd om op 13 december iets paars te
dragen en daarmee steun te betuigen aan diversiteit in sekse, gender en seksuele
geaardheid.

Agenda januari t/m februari 2020
Voor de jaaragenda verwijzen we u naar onze website. Daar vindt u het actuele
overzicht. Informatie die verspreid is van een bepaalde activiteit wordt gelinkt aan
de betreffende datum.
Lunchpauzeconcert
Elke laatste donderdag van de maand is er tijdens de pauze een lunchconcert in
het atrium van onze school verzorgd door onze leerlingen. Iedereen is van harte
welkom.
CKV Parktheater voorstellingen
Leerlingen uit havo en vwo 4 bezoeken dit schooljaar voor het vak ckv een
theatervoorstelling. Kaartjes worden gereserveerd door de ckv-docenten en
betaald met de cultuurkaart. Er is een aanbod in de disciplines dans, toneel,
performance en muziektheater. De voorstellingen worden in de avonduren bezocht
en vinden meestal plaats in het Parktheater. Leerlingen geven een voorkeur op en
in de vitrines in de kunstvleugel komt de indeling te hangen. We rekenen er op
dat de leerlingen goed kijken waar en wanneer ze verwacht worden. Leerlingen
moeten bij alle voorstellingen 20 minuten voor aanvang aanwezig zijn. Binnen 2
weken na het bezoek moeten leerlingen de verwerkingsopdracht over de
voorstelling inleveren bij hun eigen ckv-docent. Informatie hierover is te vinden in
hun ckv-boekje. Bovendien krijgen ouders en leerlingen een brief met informatie
en afspraken. We hopen op mooie voorstellingen!
Op dinsdag 7 januari staat de voorstelling ‘Grimm’ van Theaterplan op de agenda.
Open dagen HBO/WO en aanmelden HBO
Informatie over de open dagen bij HBO en WO en aanmelden voor het HBO vindt u
op onze website.

Informatieavond overstap mavo naar havo
dinsdag 7 januari, 19:00 uur
Deze avond is bedoeld voor alle mavo 4 leerlingen en hun ouders die
geïnteresseerd zijn in de overstap van mavo 4 naar havo 4. Er wordt tijdens deze
avond uitleg gegeven over de vakkenkeuzes, de Tweede Fase en de gang van
zaken rondom de overstap.
Keuzemiddag, mavo 2 en keuzecarrousel met voorlichting vakken mavo3
woensdag 8 januari
Leerlingen uit mavo 2 nemen deel aan een verplichte keuzemiddag op school.
Deze middag begint om 12.40 uur tot 14.45 uur. Hierdoor vervallen alle reguliere
lessen vanaf het 5e lesuur. Tijdens deze LOB (loopbaanoriëntatie en begeleiding)
activiteit maken zij kennis met de 4 profielen: techniek, landbouw, economie &
zorg en welzijn. Voor 30 januari 2020 wordt de voorlopige profielkeuze voor mavo
3 gemaakt
.
Klankbordgroep, klas 2 t/m 6
dinsdag 14 januari, klas 2 t/m 6, 19:00 uur
woensdag 22 januari, klas 1, 19:00 uur
In de klankbordgroep zitten ouders van een afdeling of leerjaar die in een sfeer
van onderling vertrouwen en respect kritisch mee willen denken met de school.
Het is het streven dat de klankbordgroep in een schooljaar een aantal maal
bijeenkomt in het bijzijn van de leerlingcoördinator van de betreffende afdeling.
Vanuit de school zal een aantal onderwerpen aangedragen worden waarop we
graag de feedback van de ouders ontvangen. Daarnaast is er de mogelijkheid om
zelf vooraf onderwerpen aan te dragen. Tijdens de introductieavonden aan het
begin van dit schooljaar was er de mogelijkheid om voor de klankbordgroepen aan
te melden. De tweede bijeenkomst van de klankbordgroepen is op dinsdag 14 voor
klas 2 t/m 6 en op woensdag 22 januari voor klas 1. Bij elke klankbordgroep is
een lid van de ouderraad aanwezig. Onderwerpen die in meerdere
klankbordgroepen aan bod komen, worden door de ouderraad met de rector
besproken.
Open avond en Open Dag
vrijdag 17 en zaterdag 18 januari
Op hierboven genoemde data staan onze deuren weer open voor groep 8
leerlingen en hun ouders en andere belangstellenden. Leerlingen die de overstap
gaan maken naar de brugklas kunnen dan sfeer komen proeven.
Klik hier voor meer informatie.
Profielkeuzeavond mavo 2 en 3
dinsdag 21 januari, mavo 2, 19:00 uur, mavo 3, 20:15 uur
Leerlingen in klas mavo 3 zullen samen met hun ouders het profiel en de
bijbehorende vakken kiezen waarin de mavo zal worden afgesloten. Op school
worden de leerlingen op deze keuze voorbereid. Tijdens wordt informatie gegevens
over het keuzeproces en de relatie tussen profielkeuze, vakkenpakket en
vervolgopleiding.

Excursie duurzaamheid, havo/vwo 3
woensdag 22 januari
In leerjaar 3 zijn de thema’s ‘Eten’ en ‘Duurzaam leven’ tijdens de biologielesse n
behandeld. Om leerlingen te laten ervaren waar een gedeelte van ons voedsel
vandaan kan komen en op welke manier dit wordt geproduceerd, gaan we met de
leerlingen naar twee boerderijen; De Blije Big en Hoeve Hofstad.
Theatergroep Playback: ‘Hotspot’, mavo 3
woensdag 22 januari
Op woensdag 22 januari presenteert theatergroep Playback de voorstelling:
Hotspot hier op het Frits Philips. Deze voorstelling wordt vanuit het vak KV1
(Kunstvakken 1) gegeven. Een verplicht onderdeel voor de mavo 3 klassen is he t
bijwonen van een voorstelling. Theatergroep playback heeft een voorstelling
gemaakt over drank- en drugsgebruik, maar ook over eerlijkheid, zelfvertrouwen
en zorgen voor elkaar. Deze voorstelling laat zien dat iedereen het op zijn eigen
manier leuk kan hebben, ook zonder alcohol en drugs. Playback presenteert deze
dag 2x de voorstelling.
Uitwisseling Boras, havo en vwo 3
maandag 24 t/m vrijdag 31 januari
Voor leerlingen uit leerjaar 3 is er een uitwisseling met Borås, Zweden.
Het doel van de reis is dat de leerlingen door middel van cultuur, geschiedenis en
wat sportieve activiteiten kennis maken met leeftijdsgenoten in Zweden.
Tijdens deze uitwisselingsreis is de voertaal Engels en slaapt men bij gezinnen.
Frits Junior Extra
woensdag 29 januari
Heb jij Frits Junior voor groep 8 gemist, maar wil je nog wel een keer kennis
komen maken op onze school? Dat kan! Op woensdagmiddag 29 januari hebben
we nog een extra les Frits Junior. Tijdens deze les maak je kennis met een vak dat
op school wordt gegeven.
De les begint om 14:30 en duurt tot ongeveer 16:00.
Meer over Frits Junior staat op onze website.
Stageweek mavo 3
maandag 3 t/m vrijdag 7 februari
Elk jaar gaan de leerlingen van mavo 3 op stage. De stage is bedoeld om
leerlingen kennis te laten maken met de beroepspraktijk. Een kans voor de
leerling om te kijken of een bepaalde sector of beroep bij zijn/haar interesses past.
Leerlingen uit mavo 3 gingen zelf op pad gingen voor een stageadres binnen een
sector die hun belangstelling heeft . Het stageformulier kon tot 16 december jl.
ingeleverd worden bij mevr. C. de Wit.
Aanmeldingen vooraanmelders
maandag 3 t/m vrijdag 7 februari
Informatie over aanmelding van leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte
vindt u op onze website. Het is voor ons van belang de ondersteuningsbehoefte zo
goed mogelijk in kaart te brengen om te kunnen bepalen of wij de ondersteuning

kunnen bieden die uw zoon of dochter nodig heeft.
Hiervoor plannen we graag een kennismakingsgesprek in. U kunt hiervoor t/m
eind januari 2020 een afspraak maken.
Wilt u uw kind op bovenstaande data aanmelden dan dient ook hiervoor een
afspraak gemaakt te worden.
Ontwikkeldag personeel
donderdag 6 februari
Leerlingen zijn deze dag vrij.
Erasmusproject Italië
zondag 9 t/m zaterdag 15 februari
Het Erasmus+ project is een samenwerkingsproject tussen verschillende scholen
van de Europese Unie. Bij dit project werken onze leerlingen samen met leerlingen
uit vier andere Europese landen. Meer hierover leest u op onze website.
Uitwisseling Pisa, havo/vwo 4 en 5
dinsdag 11 t/m dinsdag 18 februari
Tijdens deze uitwisselingsreis is de thuishaven Pisa. Daar volgen leerlingen lessen
op het Liceo Filippo Buonarroti en uiteraard wordt het Piazza dei Miracoli met de
scheve toren bezocht. De rest van de week maken we een prachtige cultuurreis
door Toscane. Meer hierover leest u op onze website.
Voorjaarsvakantie
maandag 24 /m vrijdag 28 februari

