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Hierbij de eerste Marisfoon van schooljaar 2018-2019. De Marisfoon wordt zes keer per
jaar door leerlingen en docenten gemaakt en brengt jullie op de hoogte van het reilen en
zeilen op Maris Houtrust.
De zomervakantie ligt alweer een week achter ons en inmiddels begint iedereen zijn draai
te vinden op school. In het lesrooster kunnen in de eerste periode wat wijzigingen plaatsvinden. Van belang is daarom dat de leerlingen hun Magister goed in de gaten houden.
Om goed contact met u als ouder te onderhouden verzoeken wij u
wijzigingen in uw gegevens (bijv. emailadres/mobiel nummer) z.s.m.
door te geven aan de administratie. Brieven worden alleen nog via Magister gemaild en op de website geplaatst.
Namens alle collega’s wens ik iedereen een goed schooljaar toe!
Met vriendelijke groet,
B.F.M. van Engelen
Locatiedirecteur Maris Houtrust

Nieuwe collega’s
Vanwege de groei van onze locatie hebben wij dit schooljaar een aantal nieuwe collega’s
mogen verwelkomen, namelijk:
- mevr. Borghols: Nederlands
- dhr. Lindeman: aardrijkskunde
- dhr. Jansen: drama
- dhr. Kroese: nask
- dhr. Emmerik: maatschappijleer
- mevr. Hoogeweegen: O&O
- dhr. Krauweel: Duits
- mevr. Demin: Engels
- dhr. Soekhoe: Nederlands
- mevr. Langeberg: Frans
In de komende nieuwsbrieven zullen zij zich aan u voorstellen.
Wij wensen alle nieuwe collega’s een goed schooljaar toe.
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Eerste schooldag klas 1
Woensdag 29 augustus hebben de eerste klassen hun eerste schooldag gehad. Op dinsdag hebben ze hun boeken opgehaald, maar woensdag begon het echt! De mentoren
hebben grappige kennismakingsspelletjes gespeeld met de leerlingen. De ene klas heeft
een namenspel gespeeld waarbij ze elkaar met een krant mochten slaan, de andere klas
speelde ‘fruitmandje’, en weer een andere klas moest elkaar diep in de ogen kijken om
op volgorde van licht naar donkere ogen te gaan staan.
Naast alle leuke spelletjes waren er ook serieuze dingen. De mentoren hebben de regels
doorgenomen en lockersleutels uitgedeeld. Ten slotte heeft elke klas de film ‘Spijt’ gekeken. Het is een heftige film over een jongen die gepest wordt. We hebben goed met de
leerlingen gepraat over pesten en wat je nou kunt doen als je gepest wordt, of als je ziet
dat er iemand gepest wordt. Binnenkort wordt tijdens de mentorles meer aandacht aan
dit onderwerp besteed en wordt er een pestprotocol getekend.

Mobiele telefoons en de telefoontas
De regel over mobiele telefoons op Maris Houtrust is als volgt:
“Mobiele telefoons van leerlingen zijn niet hoorbaar en niet zichtbaar tijdens de lessen.”
Leerlingen doen hun telefoon in de telefoontas, die in ieder lokaal hangt, of bergen hem op
in hun locker. Bij overtreding van bovenstaande regel kan de telefoon door de docent worden ingenomen, waarna de leerling hem op een later tijdstip op de dag weer mag ophalen.
De mobiele telefoon kan echter ook gebruikt worden als middel tijdens de les, bijvoorbeeld
voor een bepaalde opdracht. De docent geeft dit dan tijdens de les aan, waarna de leerlingen
hun telefoon mogen pakken.
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Teambuilding klas 2
De tweede klassen hebben afgelopen vrijdag een teambuildingsdag in Madestein gehad. Dit
was een groot succes!
De leerlingen hebben met elkaar in bomen geklommen en over sloten gevaren (dit was
tenminste de bedoeling). Over wankele bruggetjes gelopen, in touwen geklommen, elkaar
geholpen en aangemoedigd.
Ook het overstappen van de ene kano naar de andere was een grote uitdaging. Het is niet
iedereen gelukt om deze opdracht droog te volbrengen. Gelukkig was het mooi weer en
het water niet echt koud.
Uitspraak van een leerling: “Dit was echt tantu makkelijk.” (vertaling: dit is echt heel makkelijk).
En ook een veel gehoorde uitspraak was: “Wij kunnen dit!”
Ik heb veel lachende gezichten gezien en kinderen die elkaar hielpen. Ik mag wel zeggen dat
het een ontzettend leuke dag is geweest. Er is geen onvertogen woord gevallen. Veel gezelligheid en plezier. Al met al een zeer geslaagde dag!
Mevr. Nauta, mentor 2hD
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Even voorstellen:
Beste allemaal!
Mijn naam is Jan van Mulligen en zal vanaf het begin van het nieuwe schooljaar wiskunde doceren aan de brugklassen van Maris College Houtrust. Ik heb natuurlijk ontzettend
veel zin om dat te kunnen doen op een prachtige MAVO/HAVO als deze.
Voor het Maris heb ik lesgegeven op een particulier MBO in Goes, een praktijkschool in
Rotterdam-Zuid en een VMBO in Mariahoeve. Na al deze compleet verschillende ervaringen met verschillende leerjaren en –niveaus leek het mij een leuke en uitdagende stap
om op het Maris mijn werk voort te zetten. Ik weet zeker dat ik leuke jaren tegemoet
zal gaan met toffe collega’s, stoere kids en betrokken ouders!
Auf wiederschnitzel,
Wiskundemeester Van Mulligen

Marcel Kroese
docent nask
Even voorstellen
Met ingang van augustus 2018 ben ik voor 12 lesuren verbonden aan het Maris College.
Op de locatie Houtrust geef ik les aan de leerlingen van 2hC, 2hD en 2hE en op Bohemen aan 3bnsk12 en 3bnsk14. Naast mijn werkzaamheden voor het Maris volg ik de opleiding Tweedegraads Leraar Natuurkunde aan de Hogeschool van Utrecht.
Ik verheug me op een geweldige samenwerking en een vruchtbare en leerzame tijd met
iedereen!
Hoogtepunt tot nu toe: De survival met de tweede klassen op vrijdag 31 augustus 2018.
m.kroese@mariscollege.nl
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Walk of Hope
Walk of Hope 2018 (TTO)
Op vrijdag 21 september 2018 wandelen in Den Haag duizend scholieren
voor Vrede, Dialoog en Tolerantie. Zij lopen vanaf The International School
of The Hague naar het Vredespaleis.
De tocht, met de naam de Walk of Hope, wordt geleid door vredesactivist en leraar Sri
Madhukarnath, beter bekend als Sri M, grondlegger van de Manav Ekta Mission. Nederland is één van de landen in Europa waar deze Walk of Hope zal plaatsvinden om de
boodschap van geweldloosheid, tolerantie, vrede, dialoog, wederzijds begrip en solidariteit te verspreiden. Het doel is om mensen, en dan met name de jongeren, samen te
brengen en te benadrukken dat wat ons als mensheid verbindt, belangrijker is dan wat
ons scheidt.
Het initiatief is gericht op jongeren, voor jongeren door jongeren. Voor deze Walk of
Hope wandelen scholieren van The International School of the Hague, the European
School The Hague, het ROC Mondriaan, Lycee Francais, Deutsche Internationale Schule,
b.s. Paul Kruger samen met de TTO- leerlingen van Maris College Houtrust en Maris
College Bohemen naar het Vredespaleis.
Maris Houtrust heeft zich opgeworpen als host-school, omdat het de ideeën en doelstellingen van de Walk of Hope van harte onderschrijft. De leerlingen van het Tweetalig
Onderwijs zullen dan ook in de pauze van de wandeling, die plaatsvindt op de locatie
Houtrust, optreden als hosts van de ongeveer 1100 leerlingen van andere scholen.
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Agenda:
WEEK

DAG

ONDERWERP / ACTIVITEIT

Maris Houtrust

Week Dinsdag 11 september Klas 1 Informatieavond 19.30 uur
37
Klas 3hA (TTO) Informatieavond Perugia 19.30 uur
Week Dinsdag 18 september Prinsjesdag (leerlingen zijn vrij na het 5e uur. Er is geen
38
grote pauze, dus einde 5e uur is 12.15 uur)
Vrijdag 21 september
Week Maandag 24 septem39
ber
Zondag 23 t/m vrijdag
28 september

TTO-klassen Walk of Hope
Klas 1hB (TTO) Themaweek ‘School is fun’
(gewoon les volgens rooster)
Klas 3hA (TTO): Perugia-reis

Woensdag 26 t/m vrijdag 28 september
Klas 3hB t/m 3hD: Teambuilding Ardennen
Klas 4: Sectorwerkstuk
Week Maandag 1 oktober
40
Dinsdag 2 oktober

MARISFOON

Klas 1hB (TTO) sportmiddag & high tea (leerlingen en
ouders)
Informatieavond (verdere info volgt):
Klas 2: 18.30 uur
Klas 3: 19.30 uur
Klas 4: 20.30 uur
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