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nieuwsbericht

Geachte ouders,
Hierbij een eerste bericht van de rector na de zo-
mervakantie. Ik hoop dat iedereen terug kan kij-
ken op een fijne en rustgevende periode. Ik zie 
aan velen hoe goed het is weer uitgerust aan een 
nieuwe wedstrijd te beginnen. Als u het mij ten-
minste toestaat de metafoor ‘wedstrijd’ voor het 
nieuwe schooljaar te gebruiken. 
De leerlingen zullen namelijk weer uitgedaagd 
worden het beste van zichzelf te laten zien. 
De docenten worden weer uitgedaagd om uw 
kinderen hierbij maximaal te ondersteunen. 
U, ouders, waakt overall over dit mooie proces 
en stimuleert uw zoon/dochter vooral om thuis 
de aandacht niet volledig te laten verslappen. 
Ik noem dit teamwork. De meest kansrijke weg 
naar succes. Ik wens ons allen hierbij veel succes, 
sterkte en plezier toe.

Bericht van de rector

We zijn het nieuwe schooljaar weer goed begon-
nen, gelukkig zonder grote calamiteiten in de zo-
merperiode. Van Covid hebben we blijkbaar ook 
(nog steeds) geen last. Kortom een prima start. 
Wij willen er ook graag een goede doorstart van 
maken. Doorstart, omdat de school met het ver-
lies van nagenoeg de gehele schoolleiding, ruim 
een half jaar geleden, wel wat heeft meegemaakt. 
Dat heeft ons ook even doen zoeken naar nieuwe 
uitgangspunten en afspraken. De schoolleiding is 
een half jaar geleden meteen aangevuld met vier 
nieuwe teamleiders, opgestaan uit het bestaan-
de docententeam. Vier moedige collega’s, die de 
uitdaging aandurfden. In april ben ik als rector ad 
interim bij hen aangeschoven. Ik ben trots op het 
feit dat we als kersverse schoolleiding het vorige 
schooljaar op een goede manier hebben kunnen

afsluiten en deze goede aftrap van het nieuwe schooljaar mo-
gen meemaken. We zijn tevens, in goed overleg met onze 
bestuurder, gaan nadenken over welke zaken we als nieuwe 
schoolleiding willen verbeteren. Zaken die op vele terreinen lig-
gen, van onderwijs, organisatie, faciliteiten en de aankleding 
van de gebouwen. We hebben al iets gedaan voor de zomer. 
Zo heeft de nieuwbouw vanbinnen een frisse kleur gekregen 
en is haar steriele uiterlijk kwijtgeraakt. Dit leidde dan ook tot 
een feestelijke opening van de nieuwbouw op 14 september jl. 

Maar onze ambities gaan verder, zoals aangegeven. Daartoe 
hebben we een Ontwikkelplan opgesteld waarin op de verschil-
lende punten acties geformuleerd zijn. Dit plan bevindt zich 
nog in een conceptfase. Tijdens de opening van het schooljaar 
op maandag 5 september hebben we het personeel hiervan 
al op de hoogte gesteld. U hebben we op de ouderavond van  
20 september, vorige week, bijgepraat. Hierna gaan we nog 
langs de dMR en de leerlingen. Met input van allen willen we 
dan met een definitieve Ontwikkelagenda aan de slag gaan. We 
plannen een uitvoeringsproces van heden tot eind kalenderjaar 
2023 in drie perioden: tot aan de komende Kerstperiode, tot 
aan de zomer van 2023 en tot de Kerst van 2023. We denken in 
anderhalf jaar voldoende bouwstenen te hebben aangebracht 
voor een mooie en zonnige toekomst van onze mooie school. 
We zullen hierbij alle hulp die beschikbaar is nodig hebben. 
Doet u mee?

Met hartelijke groet,
 
Bert-Jan Kollmer, rector ad interim
 
Reacties zijn welkom op b.kollmer@novalis.nl
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Paviljoen officieel geopend
Begeleid door luid gezang werd op woens-
dag 14 september de nieuwbouw van het 
Novalis College eindelijk officieel geopend. 
Het paviljoen kreeg ook een nieuwe naam: 
Nova.

Het nieuwe gebouw werd afgelopen school-
jaar al in gebruik genomen. Van een echte 
opening was het – mede door Corona – nog 
niet gekomen. Woensdag was het dus zo ver. 
Voor de genodigden was er een officieel mo-
ment met het uitspreken van de grondsteen-
spreuk door Francis van Maris, een woordje 
van Allard de Geus en een videoboodschap 
van de wethouder. De leerlingen zorgden 
– samen met de leraren – voor de muzikale 
noot. Gezamenlijk werd uit volle borst het lied 
‘Hier heur ik thuis’ gezongen. Daarna was het 
tijd voor een feestelijk ijsje.

Bij de opening waren zowel het Eindhovens 
Dagblad als Studio040 aanwezig. Het artikel 
van het ED kun je hier teruglezen.
 
De reportage van Studio040 kun je hier terug-
kijken.

https://www.ed.nl/eindhoven/paviljoen-novalis-college-nu-ook-officieel-in-gebruik-noodlokalen-waren-of-te-warm-of-te-koud~aa042a73/
https://studio040.nl/nieuws/artikel/novalis-breidt-uit-met-nieuw-paviljoen-met-klaslokalen
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28 april in de ochtend start ik de “chemin” vanuit de 
Kathedraal van Le Puy en Vellay na eerst de zegen te 
krijgen van meneer pastoor. Ik besluit rustig te begin-
nen om mijn lichaam te laten wennen aan de rugzak en 
het terrein. In de Auvergne is het koud met nachts tem-
peraturen onder het vriespunt en ik besluit mijn tent in 
te ruilen voor een paar overnachtingen in verschillende 
Gites. Het samen overnachten in één ruimte versterkt 
de band met de medepelgrims. Ik besluit in Cahors om 
mijn tent naar huis te sturen. De tent is ook een vorm 
van controle en die laat ik dus los, vertrouwend op de 
hulp vanuit de geestelijke wereld. De Fransen hebben 
tijdens de coronaperiode hun eigen land ontdekt en 
zijn massaal aan het wandelen gegaan. 

De weg van Le Puy naar St. Jean is erg populair en ac-
commodatie is niet altijd vanzelfsprekend. Een aantal 
pelgrims en ik houden steevast vol om niet te reserveren 
omdat we geloven dat er altijd een plekje voor ons is. 
Ik begin te twijfelen omdat er geruchten zijn over in grote 
getalen startende pelgrims, en ik besluit toch maar een 
aantal dagen vooruit te reserveren. Telefonisch. “As tu un 
lit pour un pellerin de Pay’s Bas pour dix-huit mai”. De eer-
ste keer bellen was heel spannend omdat ik niet verstond 
wat men terugzei. Enfin, ik vind ook steun in de vorm van 
een uitspraak van Rumi (Perzische dichter); “Je kunt op Al-
lah vertrouwen maar je moet wel je kameel vastbinden”.  

De herhaling en het ritme van het wandelen brengen 
mijn geest tot rust; er zijn veel momenten dat ik me ge-
lukkig voel. In de verte zijn de majestueuze Pyreneeën al 
zichtbaar, wetende dat het nog 11 dagen lopen is voor ik 
daar aankom. Liberté, egalité en fraternité zo kan ik mijn 
voettocht door Frankrijk passend en eenvoudig in drie 
steekwoorden samenvatten. Liberté spreekt voor zich. 
Egalité: iedereen loopt met een rugzak en loopt in zijn 
eigen tempo, iedereen loopt over hetzelfde stenige, stei-
le pad omhoog. Je zit als het ware in hetzelfde schuitje.  
Fraternité: samen in één ruimte slapen, samen een maal-
tijd eten en naast elkaar lopen. Op de “chemin” in een 
rustig wandeltempo met de neuzen in dezelfde richting 
vinden op natuurlijke wijze mooie ontmoetingen plaats. 
Na 746 km, 4 km vóór St. Jean ben ik getuige van een 
genezing door gebed bij een van mijn medepelgrims.

Pelgrimeren

Na St. Jean begint de Camino Frances, de voertaal onder 
de pelgrims verandert van Frans naar Engels. Pelgrims 
over de hele wereld starten hier en het kost me moei-
te om dicht bij mezelf te blijven en niet meegezogen 
te worden in de enthousiaste energie die deze nieuwe 
pelgrims met zich meebrengen. Gites worden vanaf nu 
albergues en slapen in stapelbedden is eerder regel dan 
uitzondering. Ik heb hier het gevoel dat ik op de Camino 
meer “gedragen” word, het “stroomt” meer, dit gevoel is 
lastig uit te leggen. Een van de mooiste plaatsen waar ik 
overnacht heb is de ruïne van St. Anton, waar een primi-
tieve slaapplaats in deze voormalige abdij werd gerund 
door drie vrijwilligers. Geen elektra, alleen koud water, 
maar heel indrukwekkend door zijn geschiedenis. 

Tussen Burgos en Leon loop ik door de Meseta, een 
hoogvlakte met zijn kenmerkende leegheid en roodbrui-
ne lemen dorpjes waar de tijd stil is blijven staan. 
Hier geniet ik erg van de weidsheid en de stilte. Vaak 
loop ik gedachteloos en soms komen er mooie, helde-
re inzichten. Het besef dat het niet nodig is om mijzelf 
met mijn gedachten en emoties te identificeren. Die zijn 
namelijk niet van mij maar vallen mij juist toe; ze komen 
en ze gaan zoals de wolken. Ik kan meer afstand nemen 
van mijzelf en ervaar enorme vrijheid en ruimte. Op de 
Camino laat ik elke dag ergernissen en oordelen achter 
me en wat ik meeneem zijn het positieve gevoel en de 
ruimte in mijn hart. 
Uiteindelijk ben ik na 1530 km lopen en 71 dagen ver-
der aangekomen in Santiago maar dat is eigenlijk niet zo 
heel belangrijk.

Peter Gruijters
Geldrop, 4 september 2022
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Agenda
□
□ 
□  

□ 
 
   Zie voor het jaarrooster novalis.nl

Dinsdag 4 oktober: Studiedag: 
Vrijdag 14 oktober: WOW dag 
Maandag 17 t/m vrijdag 21 oktober: Werkweek /  
excursies 
Maandag 23 oktober: Herfstvakantie 

Medewerkers Novalis College raken geïnspireerd 
tijdens feest van verbinding

Er wordt vooral teruggeblikt op een gezellige dag, die 
veel weg had van een schoolreisje. Tijdens de heenreis 
werd er bijvoorbeeld uit volle borst gezongen en geno-
ten van koffie met lekkers. Tijdens het feest genoot men 
volop van een heerlijke lunch in het zonovergoten open-
luchtmuseum. Maar tussen al die ontspannende momen-
ten door raakten onze medewerkers uiteraard ook geïn-
spireerd. Er was namelijk een veelkleurig programma met 
muziek, theater, debat, lezingen en workshops. Zo kon 
men een interactieve theaterreis maken, zich verdiepen 
in verklankte verbinding of deelnemen aan spelvormen 
in de buitenlucht. Deze laatste workshop werd verzorgd 
door oud-collega Julian Nelissen. En naast inspiratie, cre-
ativiteit en verbinding was dàt – het weerzien van vele 
bekende gezichten en oud-collega’s – toch wel het hoog-
tepunt van deze feestelijke dag! Meer info over deze 
feestelijk dag vind je hier.

Tientallen medewerkers van het Novalis College ver-
trokken op donderdagochtend 22 september per bus 
naar het Nationaal Openluchtmuseum in Arnhem. 
Daar kwamen honderden medewerkers en docenten 
van middelbare vrijescholen uit heel Nederland samen 
voor een feest van verbinding.

Vertel het verder

Ook tijdens dit schooljaar organiseren we weer di-
verse activiteiten om ouders en leerlingen van 
groep 8 kennis te laten maken met ons prachtige 
onderwijs. Geïnteresseerden zijn van harte welkom:  

□  Dinsdag 8 november: Informatieavond
□  Woensdag 16 november: Minilessen  
    voor leerlingen van niet-vrijescholen. 
□ Zondag 29 januari: Open Dag
□ Woensdag 1 februari: Minilessen

Zie voor meer info over de minilessen voor leerlin-
gen van vrije basisscholen onze website.

Vertelt u het verder?

Beleef het Novalis, samen!

novalis.nl
https://www.vrijescholen.nl/agenda/22-09-2022/festival
http://novalis.nl

