CYGNALEMENT

nieuwsbrief

april/mei 2018

Namens de schoolleiding:
De nieuwsbrief “Cygnalement” wordt zes tot acht keer per schooljaar digitaal
verspreid. Het is een vooruitblik op de activiteiten van het Cygnus Gymnasium.
Belangrijke data staan ook op de website in de jaarplanner en u ontvangt in
voorkomende gevallen meer gedetailleerde informatie per post of per mail.

Terugblik op de Opera “An evening at Neuschwanstein”
Na de generale repetitie op woensdag 11 april vond op 12 april de première van
onze Opera plaats in de Aula van de school. Op 13 april volgde een derde
optreden. Het was een fantastisch schouwspel en een zeer succesvol project.
Voor iedereen, die geen kaartje kon bemachtigen en ook voor de na-genieters
volgt hier een link naar de foto’s:
http://www.cygnusgymnasium.nl/het-cygnus/actueel/1031-foto-sneuschwanstein-door-annabelle.html
en een link naar de recensie Van Eric Schneiders:
http://www.cygnusgymnasium.nl/images/opera/ZWAANTJES_STRALEN_ALS_STE
RREN.pdf

Activiteitenweek

19 – 26 april

De activiteitenweek waarin allerhande excursies en alternatieve vormen van
onderwijs op het programma staan, start dit jaar op donderdag 19 april. Dan
vertrekken de leerlingen van klas 5 naar Italië of Griekenland voor een reis
richting Klassieke Oudheid. Klas 4 reist af op maandag 23 april naar Berlijn dan
wel Parijs. Alle buitenlandreizigers hopen we in de loop van donderdag 26 april
weer in Amsterdam te mogen begroeten.
Op maandag 23 april is de aftrap van de Waterweek voor de 3e klassen: we
bekijken het fenomeen water vanuit verschillende vakken, en de leerlingen
presenteren hun resultaten op donderdag 26 april. Tevens krijgen we de
leerlingen van onze uitwisselingsschool uit Jihlava in Tsjechië op bezoek. Zij
zullen ook deelnemen aan de Waterweek. Klas 1 en 2 zijn van maandag 23 april
tot en met donderdag 26 april bezig met verschillende excursies en onderzoeken
rondom het thema van de stad Amsterdam.
Klas 6 herhaalt een gedeelte van de examenstof middels een aantal
examentrainingen voor het CE dat na de meivakantie van start gaat, op
maandag 14 mei met wiskunde.

Mei-vakantie en Pinksteren

27 april - 13 mei

Op Koningsdag 27 april geven we het startsein voor twee weken meivakantie. Dit
schooljaar valt ook Hemelvaartsdag in deze lesvrije periode. Op maandag 14 mei
wordt iedereen weer terug verwacht. Tweede Pinksterdag, 21 mei, is ook een
vrije dag. Dat is prettig voor de examenkandidaten, die dan nog wat extra
voorbereidingen kunnen treffen voor hun tweede examenweek.

Leerjaar 5 - Diverse activiteiten

mei

Alle leerlingen natuurkunde van leerjaar 5 hebben verdeeld over 22 en 23 mei
een practicum van twee uur over ioniserende straling.
Ook gaat een aantal leerlingen van het vak Duits op 25 en 26 mei op voor de
mondelinge en schriftelijke examens om het Goethe Zertifikat te bemachtigen.

De controversiële Rekentoets dient nog wel een keer in het voorexamenjaar
afgenomen te worden. Dat gaan we doen in de periode 30 mei tot 11 juni. Alle
vijfdeklassers krijgen dan de kans om hun rekenvaardigheden te testen!

Presentaties Verrijkingsproject

30 mei

Na de succesvolle pilot van vorig schooljaar is het Verrijkingsproject dit jaar
verbeterd en uitgebreid. De paraplu heet nu Ad Astra! Ook derdeklassers doen
mee, meer begeleiders zijn betrokken en het team wordt dit hele schooljaar
geschoold. Eigenlijk allemaal als onderdeel van ons hoogbegaafdenbeleid, maar
het Cygnus streeft naar passend onderwijs voor alle leerlingen. De deelnemers
aan Ad Astra! hoeven absoluut geen IQ-scores of hoge cijfers te overleggen; we
hopen o.a. ook de 'duikende' leerling te motiveren. Er zijn overigens ook
Cygnianen die genoeg hebben aan ons standaardaanbod in de onderbouw of hun
eigen vak kiezen om iets extra's voor te doen. In de bovenbouw bestaan weer
allerlei andere mogelijkheden.
Op 30 mei laten de deelnemers aan Ad Astra! zien waarmee ze de afgelopen
maanden bezig geweest zijn. De presentaties vinden in de aula plaats, deels op
het podium, deels aan tafeltjes. Het is voor ons allen spannend en leuk om te
zien waar ze mee komen.
De leerlingen zijn bezig geweest met een eigen project, maar de 'winst' ligt ook
op ander vlak; welke vaardigheden heb je ontwikkeld? Over welke drempel ben
je heen gestapt?

Ouderraad

5 juni

De ouderraad houdt zich bezig met structurele, algemene zaken en het
verbeteren van de communicatie tussen de schoolleiding en de ouders. De
Ouderraad organiseert een reeks lezingen voor ouders, leerlingen en
medewerkers. De aftrap op 5 juni vindt plaats met niemand minder dan Eric
Scherder over de invloed van bewegen en muziek op je brein. Om 19.00 uur
inloop en 19.30 start programma. De officiële uitnodiging volgt nog, maar graag
vast omcirkelen in uw agenda !!
Hebt u een probleem, vraag of opmerking, neem dit dan eerst rechtstreeks op
met de betreffende leerkracht of afdelingsleider. Leidt dit voor u niet tot een
bevredigende oplossing dan kunt u zich wenden tot de Ouderraad. Ons
adres, waarnaar u vragen, opmerkingen, ideeën et cetera kunt mailen is:
cygnusouderraad1@hotmail.com.

