Montessoriweek klas 2

2022-2023

Welkom terug
Beste leerlingen,
Deze eerste week staat bol van de verschillende activiteiten. Activiteiten om
elkaar en je coach beter te leren kennen, activiteiten om gewoon lekker met
elkaar te sporten en sommige activiteiten zijn bedoeld om je handvatten te geven
in het komende schooljaar.
Als HML-leerling mag je trots zijn op de manier waarop we met elkaar omgaan.
We hebben er dan ook het volste vertrouwen in dat jullie alle nieuwe leerlingen
in de school/klas op een open en warme manier zullen ontvangen en helpen met
de eerste dagen.
Heel veel plezier deze eerste schoolweek.
Namens alle docenten van klas 2,
Sander Janssen

Montessoribeginselen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hoofd, hart en handen
Voorbereide omgeving
Op ooghoogte werken
Niet storen
Sociaal leren
Binnen / buiten school
Reflecteren
Zelfdiscipline en planning
Betrokken zijn
Oog hebben voor verschillen

Schoolfotograaf
Klas

Tijd

Locatie

2E
2F

11.45
12.00

NHK
NHK

2G
2H

12.15
12.30

NHK
NHK

2I
2J
2K

12.45
13.30
13.45

NHK
NHK
NHK

2L
2M

14.00
14.15

NHK
NHK

Coaches per klas
Klas, lokaal

Coach

2E, 1.05

Reinout Oosterman (REO), Ilja Goedegebuure (GOE), Anna van Lierop

2F, 1.06

Axel Hendriks (AHE), Mark van Zoest (ZOE)

2G, 1.07

Yoran Wanningen (YWO), Tessa Bos (BOS)

2H, 1.08

Zoë Stinissen (STN), Anna van Lierop, Ronald Spoor (OOR)

2I, 1.09

Kees Verschoor (VER), China Zijlstra (ZIJ)

2J, 1.01

Kirsten van Niekerk (KNI), Tomas Okhuizen (TOK)

2K, 1.02

Tim Blom (BLM), Michele Pazzini (PAZ)

2L, 1.03

Gesine Printz (PTZ), Fabiënne van der Linden (Fli)

2M, 1.04

Maudy Vis (VIS), Mirthe van der Ham (HAM)

Dinsdag 23 augustus
Tijd

Activiteit

09.30-10.30

Startbijeenkomst per klas

10.30-11.00

Pauze

11.00-12.00

B-uren (t/m 23-9) en master inplannen

12.00-13.00

Coachopdracht: ‘Video aan jezelf’,
schoolfotograaf*

13.00-13.30

Pauze

13.30-14.30

Coachopdracht: ‘Video aan jezelf’,
schoolfotograaf*
* schoolfotograaf volgens rooster blz. 4

Woensdag 24 augustus
Tijd

Activiteit

09.30-10.30

Samen met de brugklas*: introductie Peppels/Zermelo
Vrije klassen: kennismakingsspelletjes

10.30-11.00

Pauze

11.00-12.00

Samen met de brugklas*: introductie Peppels/Zermelo
Vrije klassen: kennismakingsspelletjes

12.00-13.00

Samen met de brugklas*: introductie Peppels/Zermelo
Vrije klassen: kennismakingsspelletjes

13.00-15.00

Buitenactiviteit op het sportveld
* volgens rooster blz. 8

Woensdag 24 augustus
Peppels

Zermelo

09.30-10.30
09.30-10.30

1E
1F

2G
2H

1I
1J

2K
2L

11.00-12.00
11.00-12.00

1I
1J

2K
2L

1G
1H

2I
2J

12.00-13.00
12.00-13.00

1G
1H

2I
2J

1E
1F

2G
2H

Donderdag 25 augustus
Tijd

Activiteit

08.30-09.30

Activiteit buiten school

09.30-10.30

Activiteit buiten school

10.30-11.00

Activiteit buiten school

11.00-12.00

Activiteit buiten school

12.00-13.00

Activiteit buiten school

13: 30 – 15:30

Activiteit buiten school

Vrijdag 26 augustus
Tijd

Activiteit

08.30-09.30

Les volgens Magister

09.30-10.30

Les volgens Magister

10.30-11.00

Pauze

11.00-12.00

Les volgens Magister

12.00-13.00

Les volgens Magister

Masters
Creatieve Masters, op de dinsdagmiddag vanaf 14.30:
- Jaarmaster sport
- Jaarmaster theater
- Jaarmaster kunst (vanaf 15.00)
- Jaarmaster muziek
- Verschillende korte masters van 10 weken
B-Wise Masters, donderdagmiddag vanaf 14.30:
- Periode 1 en 3: ‘Tumult’ met je hoofdcoach
- Periode 2 en 4: verschillende korte masters van 10
weken, hierover volgt nog informatie.

Creatieve Masters Periode 1
-

Koken
Zingeving
Tuin
Schaken
Film & fotografie
Elektronische muziek
Sterrenkunde
Kunst in de praktijk
Go - Het Kaartspel
Meerstemmig zingen
First Lego League

First Lego League
De First Lego League is een spannende techniekwedstrijd. Het komende schooljaar is het
thema Super Powered. Rondom dit thema werk je in een team samen aan een project en
bouwen en programmeren jullie samen een robot van Lego om de wereld van energie te
ontdekken: waar komt energie vandaan voor auto’s, verwarming van huizen, de productie van
goederen etc... Het HML doet mee met twee teams! Ben jij één van de leden?
Wat betreft bouwen en programmeren:
Ben je al ervaren of moet je het nog helemaal leren? Iedereen is welkom!
Nog belangrijk:
•
De master is 2 uur, we werken namelijk naar het meedoen met de officiële wedstrijd.
•
Mocht een team zich plaatsen voor de Benelux finale dan volgen de leden van dat team
ook in periode 2 deze master.
•
Je kunt je aan het begin van het jaar gewoon inschrijven voor de Master. Weet je al
zeker dat je mee wilt doen? Stuur dan een motivatie, dan kunnen we een plekje voor je
reserveren! marijn.de.smit@hml.nl
•
Op dinsdag 23 augustus komen we met ons team nog langs de klassen om vragen te
beantwoorden.
•
Volg je een jaarmaster, dan kun je helaas niet meedoen.

Video aan jezelf
Je gaat een filmpje opnemen waarin je vertelt wat
je dit jaar wilt bereiken, daarvoor schrijf je eerst een
script. Je neemt het filmpje op voor jezelf.
Bij de start van periode 3 ga je in de B-Wise-les je
eigen filmpje terug kijken en er verder mee aan de
slag. Niemand anders hoeft het te zien, maar het
mag wel.
De opdracht staat in Peppels en je coach gaat je
hierbij helpen, heel veel plezier!

