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Bericht voor examenkandidaten: Uitslag CE2
Vrijdag 1 juli is voor veel examenkandidaten weer een spannende dag. Sommige leerlingen
hebben nog examens voor de eerste keer gedaan, terwijl anderen wachten op de uitslag
van hun herexamen. In al die gevallen word je die dag vanaf 12.00 uur door je coach
gebeld, hopelijk met goed nieuws!
Mocht je nog niet geslaagd zijn, dan worden de mavo-leerlingen vanaf 13.15 uur verwacht
in de economie-hoek. Nog niet geslaagde havisten zien we in het paviljoen en de vwo-ers
treffen we in de gang Nederlands.
Wil je je nog inschrijven voor een herexamen dan verwachten we het ingevulde formulier
dezelfde dag retour.
Ben je wel geslaagd, dan kun je die dag om 15.00 uur je cijferlijst en de Breulvlag komen
ophalen. Voor het vwo is dat in de centrale ruimte beneden, havo in de kantine en mavo bij
de mavo-kamer. Hopelijk zien we jullie allemaal om 15.00 uur.

Namens de teamleiders bovenbouw, Mariska Punt
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Gedicht van Sophie Erckens
In vwo-4 hadden we bij het vak Nederlands in periode 3 een poëzie-project.
De leerlingen hebben dit afgesloten met hun eigen Poetry Slam. Het is voordrachtspoëzie in
zijn meest pittige vorm. Wie heeft de beste beeldspraak, de mooiste metaforen, de
voortreffelijkste voordracht, kortom: wie is de beste Poetry Slammer van het jaar?
In periode 4 hebben we dit project afgesloten met een wedstrijd tussen de beste leerlingen
in vwo-4. De winnaar is gekozen door een aantal juryleden.
Sophie Erckens, een dichttalent, is de winnaar van het project. Haar prachtige gedicht is
hieronder te lezen.

Namens de sectie Nederlands, Carmen Kuijper, docent
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Volgende BreulBerichten
De volgende BreulBerichten voor ouders en leerlingen is op donderdag 30 juni 2022.
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