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BESTE OUDER(S), 
VERZORGERS,

Eind januari beleefden we als 
school twee bijzondere dagen, de 
zogenaamde A10 tweedaagse als 
afronding van periode 2, 6, 10 of 
opstart van de nieuwe periode. 

Dagen waarin we bijzondere 
activiteiten met elkaar ondernamen 
binnen en buiten school, waarbij we 
het (samen)leren combineerden met 
plezier en gemeenschap en grote 
vragen onderzochten. Bovendien 
leerden velen hoe zich te gedragen in 
de publieke ruimten van bijvoorbeeld 
een museum. 

Graag delen we met jullie enkele 
impressies hiervan in deze 
nieuwsbrief. 

Leerjaar 4hv: workshop jongleren

Een groep leerlingen is bezig geweest 
met het leren van de basis van 
jongleren. Maar voordat ze hun eerste 
bal konden gooien moesten ze deze 
eerst zelf uit ballonnen en speelzand 
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ballen hadden gemaakt, begonnen 
ze met het oefenen van de basis 
van jongleren. Door de centrale 
ligging van de aula zagen wij ook 
regelmatig aanloop van leerlingen 
die oorspronkelijk niet ingeschreven 
stonden maar het toch wel wilden 
proberen. Het was mooi om te zien 
dat leerlingen verrast waren dat het 
eigenlijk al best goed lukte en dat 
sommige vastberaden waren thuis 
verder te gaan oefenen. 

Leerjaar 5hv: naar Brussel

De leerlingen van 5hv moesten vroeg 
uit de veren, om kennis gemaakt 
met geschiedenis vanuit Europees 
perspectief. En waar kan dat beter 
dan in Brussel. In het Huis van 
Europese geschiedenis ervaarden 
leerlingen hoe de huidige Europese 
samenwerking geen gegeven is, 
maar samenhangt met eeuwen aan 
conflicten en herwonnen (tijdelijke) 
vrede en de diverse “wapenfeiten” die 
daaraan voorafgingen. Daarna gingen 
we naar het “Parlementarium” waarbij 
leerlingen de ins- en -outs van het 
Europese Parlement leerden. 

Grote vragen kwamen voorbij zoals 
“Lid worden van de EU: wat betekent 
dat? Wat moet je ervoor doen? “Helpt 
een gemeenschappelijke munt om 
de Europeanen nader tot elkaar 
brengen?” “De Europese Unie binnen 
komen, verlaten en rondreizen: hoe 
ervaar je dat zowel als EU-burger of 
niet EU-burger? 

Voor veel leerlingen was dit een 
eerste kennismaking met de 
Europese Unie in de praktijk, hoe het 
eruit ziet en hoe het werkt. Al met al 
leerzame ervaringen, met voor velen 
een smakelijk einde in de Brusselse 
binnenstad met het nuttigen van de 
beroemde Belgische wafel. maken – sommige leerlingen makten 

meteen ballen voor het hele gezin. 
Na dat alle leerlingen tenminste drie 



Junioren: de grote rekenopdracht

Tiny house time! De kinderen zijn 
de hele dag aan de slag gegaan 
met De Grote Rekenopdracht. Een 
eendaagse opdracht, ontwikkeld door 
de Universiteit Utrecht. Thema dit 
jaar: Bouwavonturen. Ze hebben hard 
nagedacht over schaalverhoudingen, 
ruimtelijke inzicht vragen en 
bouwkundige puzzels. De dag 
werkte toe naar het grote (of kleine) 
spektakelstuk: een eigen Tiny house 
maken! Werken met schaal was het 
belangrijke principe dat de kinderen 
zo spelenderwijs onderzochten. 
Deze vragen kwam langs: Hoe groot 
is een bed in het echt? Hoe hoog is 
een kast in het echt? En hoe groot is 
dat bed en die kast dan in mijn Tiny 
house? Met creativiteit, verstand van 
meetkunde en knutselvaardigheid 
gingen de kinderen lekker 
bezig. De meegenomen lege 
melkpakken, hagelslagverpakkingen 
en andersoortige doosjes 
transformeerden binnen anderhalf 
uur tot mooie Tiny houses. De twee 
juniorenklassen zaten samen op het 
leerplein te bouwen. Dit zorgde voor 
een vrolijke samenwerking.

Leerjaar 1: voorleeswedstrijd en 
filmtrailers ontwerpen

Bij leerjaar 1 stonden twee 
activiteiten gepland op de eerste 
A10-dag: een LeO-activiteit 
over filmtrailers maken en de 
voorleeswedstrijd. 

Tijdens de Academie Tien-
tweedaagse vond de voorronde plaats 
van de voorleeswedstrijd Read2Me. 
Als beste lezer van haar groep werd 
Jinan Bensalem uit 1G ook de beste 
lezer van alle brugklassen. Ze wist 
het publiek met haar rustige stem 
mee te voeren in de emoties van haar 
fragment uit “De ergste jaren van 
mijn leven” van James Patterson.

Op vrijdagmiddag 24 maart zal Jinan 
het in de Theaterzaal van bibliotheek 
Neude opnemen tegen de beste 
lezers van Globe, Boni, Gregorius, X11 
en Gerrit Rietveld. Wij duimen dat ze 
de stadswinnaar wordt en doorgaat 
naar de provinciale en landelijke 
finale.

De leerlingen hebben hun creativiteit 
de vrije loop kunnen laten bij de 
filmtrailers, er zijn echt een aantal 
geweldige producten uitgekomen! 
Ook de voorleeswedstrijd was te 
gek: zo fijn dat dit weer kan, na jaren 
van coronaperikelen. Het was een 
spannende, mooie wedstrijd met 
gemotiveerde deelnemers. 

Leerjaar 2: bezoek aan Joods 
Historisch Museum en Synagoge in 
Amsteredam

De excursie naar het Joods 
Historisch Museum, de synagoge 
en stadswandeling door het Joodse 
Kwartier in Amsterdam, was erg 
leerzaam en indrukwekkend. We 
maakten kennis met de joodse 
geschiedenis. We zijn heel trots op 
de respectvolle houding van onze 
tweedejaars in de synagoge. De 
leerlingen die vraagtekens hadden bij 
het dragen van een keppeltje, hebben 
daar een mooi gesprek over gevoerd 
met de mensen van de synagoge. Dit 
is echt de Academie Tien-manier: we 
mogen het met elkaar oneens zijn en 
dingen moeilijk van elkaar begrijpen, 
maar we blijven wel nieuwsgierig 
naar de ander en vooral met elkaar 
in gesprek. We kijken er naar uit om 
met de leerlingen in de lessen onze 
indrukken te verwerken.



3 hv: op bezoek bij het Boerhave 
museum in Leiden

De sectie wiskunde heeft de 
leerlingen deze dag meegenomen 
naar Leiden. De leerlingen zijn bezig 
geweest met  de ontdekkingstocht 
tussen wiskunde A en B. Ze hebben 
verschillende opdrachten gemaakt 
die meer inzichten geven bij het 
maken van deze belangrijke keuze. 
Leerlingen zijn enthousiast aan de 
slag gegaan en kunnen nu een betere 
keuze maken tussen wiskunde A of B. 

Deze week hebben we met 3HV 
ook de vorige periode afgesloten. 
De leerlingen hebben hierin in 
groepjes een bedrijf opgezet en dit 
gepitcht. De beste 3 groepjes hebben 
dit donderdag nogmaals gedaan 
voor alle klassen en een panel van 
onafhankelijke investeerders. 

 

Taarten bakken volgens eigen 

ontwerp met bovenbouwunit 
Katherine  Johnson 

 

 

Wij kijken terug op een mooie periode 
en een passende afsluiting. 

Namens de collegas van Academie 
Tien,

Albert Wijnsma, rector


