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NOVALIS
Januari 2022

nieuwsbericht
Vanuit de schoolleiding
Abrupt. Zo is de laatste schoolweek voor de kerstvakantie geëindigd. Dat voelde niet fijn, maar we hadden helaas 
geen keus. We gingen de vakantie in en bleven positief. We hopen dat eenieder de eigen rust gevonden heeft en 
volop van de dagen heeft genoten. We zijn blij dat we elkaar weer kunnen ontmoeten in dit nieuwe jaar en wensen 
iedereen een gezond en mooi 2022.

De achteruitkijkspiegel is beslagen.
Het afgelegde jaar beklijft 
in kleine druppels op het glas
een code van geweest of was.

Een heden bol van toen
krimpt achter mij tot ouds
en nieuws groeit in de voorruit
op mij af.

Zo wissel in mij
jaar met jaar
terwijl ik op de snelweg rij.

Het kofferdeksel is toch goed gesloten?
Gaan de herinneringen mee?
Wil je ze vinden of
door hen gevonden worden?

Vergeet voorbije pijnlijkheden of de grote luis-
ter,
het stil verdriet of weelde van een klein gebaar.

Geef gas. Kijk je voor je uit.
Je lampen schijnen helder
in ons nieuwe duister.  
René Corten

Creatieve technologie in de schijnwerpers
Vanuit een interdisciplinaire aanpak werken de leerlingen 
aan een thema, probleem of sociaal vraagstuk. Nieuws-
gierigheid en verwondering zijn het uitgangspunt. 
Creatieve technologie geeft ruimte om te ontdekken, ex-
perimenteren, creëren, mislukken, reflecteren, opnieuw 
proberen en samenwerken. 
Afbeelding 1
is een project, gemaakt door meerdere leerlingen en 
geïnspireerd op de strandbeesten van Theo Jansen. In 
tweetallen hebben leerlingen een been gemaakt. Hierna 
hebben we deze verschillende benen bij elkaar gebracht 
in dit strandbeest.
Afbeelding 2
is een uil gemaakt met een 3D pen. Met de 3D-pen leren 
de leerlingen hoe basis van een 3D-printer werkt.
Afbeelding 3
is gemaakt door Nanne Obe.
Een autootje dat rijdt door middel van een ventilator.
Bij de creatieve technologie lessen hebben de leerlingen 
geleerd om te solderen en leerden ze hoe een motortje 
werkt. Het houten frame is gemaakt bij houtbewerking. 
De schotse vlag is er opgeschilderd in het Nov@lab. 
Afbeelding 4 
is geheel zelfstandig in elkaar gezet door Hendrik Meul-
man. Deze 3D-printer werkt erg goed en we maken er 
dagelijks gebruik van.

Afbeelding 1 Afbeelding 2

Afbeelding 3

Afbeelding 4



Het is al voor het vierde jaar op rij dat het Novalis College – samen met een aantal 
externe organisaties zoals het COC, de GGD en theatergroep Playback - een aware-
ness week organiseert. Afgelopen jaren was het vizier daarbij gericht op de klassen 
8, 9 en 10. Vanaf dit schooljaar krijgt de 8e klas de week aangeboden.

Zinvolle onderwerpen
Tijdens de week komen allerlei uitermate zinvolle onderwerpen aan bod die be-
trekking hebben op mentale gezondheid. Tal van externe organisaties bieden 
workshops aan. Zo gingen de leerlingen tijdens een workshop van het COC in 
gesprek over genderexpressies en –identiteiten, stelde de GGD een programma 
samen rondom positieve gezondheid en verzorgde Lumens de workshop No Sha-
me, over empowerment.

 
 
 
 

Kennismaken met
Kennismaken met Faye van Stiphout
Beste ouders,
Mijn naam is Fay van Stiphout en velen van jullie kennen mij als docent Neder-
lands of mentor in de middenbouw. Ik ben een tijdje met verlof geweest, maar na  
de kerstvakantie pak ik mijn werkzaamheden weer op.  Tevens ga ik een nieuwe rol 
op mij nemen, namelijk die van leerlingcoördinator. 
In deze functie zal ik de teamleiders en de pedagogische conciërge ondersteunen. 
Als leerlingcoördinator zal ik verantwoordelijk zijn voor de dagelijkse afhandeling
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en verwerking van leerlingzaken en verzuimadministratie. 
Ik heb erg veel zin om weer te beginnen en jullie allemaal weer te ontmoeten.

Met vriendelijke groet,
Faye van Stiphout

Empowerment en positieve gezondheid staan centraal tijdens 
awareness week
De leerlingen van klas 8 werkten bevlogen aan hun mentale gezondheid tijdens een speciale awareness week van 
22 tot en met 26 november. Ze verdiepten zich in thema’s als genderidentiteit, disrespectvol gedrag en mentaal 
welbevinden.

Paarse vrijdag
Paarse Vrijdag, de tweede vrijdag in de-
cember,  is een dag waarop scholieren en 
studenten door het dragen van de kleur 
paars op school hun solidariteit kunnen 
tonen met lhbt+’ers. De mentoren heb-
ben in de klassen aandacht besteed aan 
Paarse Vrijdag. Niet alleen de mentoren... 
De leerlingen van de leerlingeraad plak-
ten paarse vellen door de hele school 
en iedereen die de school binnenkwam 
kreeg een paarse armband. 

Theater
Ook was er volop beweging in de school. Twee theatergroepen daagden de leerlingen uit om hun ervaringen uit 
te wisselen over heikele onderwerpen. De theatergroep Golden Cage ging tijdens het  programma ‘Anti-Hufter. De 
Verhalen’ in op het onderwerp disrespectvol gedrag. Theatergroep Playback liet met de voorstelling ‘Alles goed’ zien 
hoe factoren als faalangst, prestatiedruk, veel ruzie thuis en sociale media invloed hebben op het mentaal welbe-
vinden. 



Het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) 

De leerlingen van het Novalis College hebben op donder-
dag 14 oktober tijdens de jaarlijkse WOW-dag €7.600,- 
binnengehaald voor het goede doel. 
Een groot deel van het bedrag gaat naar een vrijeschool 
in Haïti.

De WOW-dag – voluit Waldorf One World – is een we-
reldwijd initiatief. Vrijescholen in de hele wereld zetten 
zich middels allerlei activiteiten in om bij te dragen aan 
een betere wereld. Het Novalis College organiseert jaar-
lijks meerdere acties, waaronder een sponsorloop – ten 
behoeve van een vrijeschool in een minder welvarend 
werelddeel. Zo hielpen we al scholen in Polen, Zuid-Afri-
ka en Nepal. Dit jaar staat – net als vorig jaar – het project 
L’Ecole du Village in Haïti centraal.

WOW-dag leverde €7.600,- op voor Haïti!

Camera’s
In het project ‘nieuwbouw’ is er voor gekozen om ca-
mera’s te installeren om het buitengebied en de fietsen-
kelder in de gaten te houden. Het schoolterrein is niet 
afsluitbaar en we hebben helaas in het verleden te maken 
gehad met vandalisme en ongewenste rondhangende 
groepen.
De installatie is op 30 november opgeleverd.
De beelden kunnen live bekeken worden en worden 14 
dagen bewaard. Rechten hiervoor zijn aan de schoollei-
ding voorbehouden en aan de afdeling ICT.
Er zullen stickers op het gebouw aangebracht worden 
om iedereen hierop te attenderen.

Kluisjes
Voor het veilig opbergen van persoonlijke eigendommen 
kan een kluisje gehuurd worden op school. Heeft uw 
zoon/dochter nog geen kluisje dan kan dit aangevraagd 
worden. 
De kosten bedragen jaarlijks €10,- voor de huur en €20,- 
voor een eenmalige borg, te betalen via ons betaalsys-
teem WIS Collect. Met de betaling geeft u aan akkoord 
te gaan met de voorwaarden en een kluisje voor uw kind 
te willen huren.
Aan het eind van het schooljaar moeten de kluisjes 
schoon opgeleverd worden, ook als de huur wordt voort-
gezet. De aanvraag mag verstuurd worden naar leerling-
zaken@novalis.nl

Zuurstokactie
Schrijf voor 50 eurocent een aardig berichtje aan iemand
en wij bezorgen dat met een lekkere zuurstok.
De opbrengst gaat naar het goede doel. Zo werd de 
zuurstokactie aangekondigd. Een mooi initiatief en wat 
werd er geschreven en met plezier rondgebracht en uit-
gedeeld. Dank leerlingen, voor jullie fantastische inzet: er 
werden maar liefst 600 zuurstokken verkocht!
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Beleef het Novalis, samen!

Agenda:

En nog even dit...
Helaas worden we de laatste tijd geconfronteerd met vandalisme op school. Meerdere acties zijn te herleiden naar 
een zogenaamde ‘TikTok challenge’. Leerlingen worden opgeroepen om een filmpje te maken van o.a. het vervuilen 
van toiletten (grote propjes papier op de muur, vreemde voorwerpen in de wc’s, wc’s laten overlopen). Uiteraard 
wordt dit gedrag niet getolereerd en wordt de surveillance uitgebreid. Als we leerlingen betrappen, nemen we pas-
sende maatregelen. We vinden het belangrijk dat ook ouder(s) en verzorger(s) hiervan op de hoogte zijn.  
We vragen jullie dit thuis te bespreken met elkaar.

Zondag 30 januari: Open dag 
Donderdag 3 februari: Presentatie atelier 
Woensdag 9 februari: Minilessen
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