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Voorwoord 

In deze Nieuwsbrief ontvangt u informatie over verschillende zaken die 

voor u van belang zijn met hier en daar een terugblik. 

 

De uitslag van de eerste ronde van het examen is bekend. Wij feliciteren 

van harte alle leerlingen die nu al zeker zijn van hun diploma. Dat zijn de 

meeste leerlingen, maar in alle afdelingen is er ook een groep die nu 

keihard aan het werk is om hun kans te pakken in de tweede ronde, de 

herkansingsronde. Heel veel succes voor deze KWC’ers! Wij hopen dat wij 

jullie allemaal met je diploma vanuit het KWC aan het eind van het 

schooljaar de wereld in kunnen sturen!  

 

De Schoolpleinen 

worden gezond 

Enige tijd geleden 

lieten we u weten dat 

onze docenten 

bewegingsonderwijs 

een grote actie waren 

gestart om te proberen 

bij de beide gebouwen 

van het KWC, 

schoolpleinen te realiseren die leerlingen uitnodigen tot bewegen en buiten 

actief zijn. Zij blijken enorme doorzetters en hebben hun doel weten te 

bereiken. Er zijn verschillende subsidies voor dit doel toegekend, 

waaronder een grote van de provincie Gelderland. Ook leerlingen hebben 

geholpen. Bijvoorbeeld door een succesvolle presentatie te houden bij de 

Rabo bank en nu is het zover dat de eerste verbouwingen plaats gaan 

vinden. Na de zomervakantie zijn niet alleen de keukens, maar ook de 

schoolpleinen van het KWC gezond. Een fantastische prestatie van deze 

kanjers van docenten! 

 
 

 

KWC prolongeert de tennistitel in  

Olympic Moves 

Kai Poelchau (V1A) en Roos Schoemaker (A1T) winnen tennisgoud bij 

Olympic Moves, de landelijke schoolsportcompetitie van Nederland. Met dit 

resultaat prolongeert het KWC de titel! 
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 vanaf 10 jaar 
Met ingang van het nieuwe schooljaar zal de Agora afdeling van het KWC verdubbelen. Gedurende het 

huidige schooljaar was er een enthousiaste groep nieuwe coaches die zich al warm liep voor de start 

in september. In samenwerking met het bestuur voor basisonderwijs CPOB komt er ook een extra 

groep in de Agora-afdeling met kinderen vanaf 10 jaar. Daardoor kan er een drempelloze overstap 

naar het voortgezet onderwijs gerealiseerd worden voor de kinderen die dit willen. Een prachtige 

uitdaging die we heel graag tot een succes willen maken. De samenwerking tussen de coaches van 

het primair en het voortgezet onderwijs zal zeker voor de leerlingen bijdragen aan verrijking van de 

leeromgeving. Uiteraard passen we de leeromgeving zodanig aan dat er bijvoorbeeld ook 

buitenspeelruimte komt voor de jongere kinderen. 

 

Zingen voor de Koning en Koningin  

Wat waren ze trots, de KWC’ers die samen met leerlingen van Lek 

en Linge het Culemborg700 lied mochten opvoeren voor de Koning 

en de Koningin. Natuurlijk was er een super streng protocol. Daar 

trokken Willem Alexander en Maxima zich echter niet veel van aan. 

Zij kwamen gewoon van de trap naar beneden en namen zelfs het 

cadeautje van onze leerlingen in ontvangst! Er werd buitengewoon 

goed gezongen en gespeeld. Niet alleen een compliment voor de 

leerlingen, maar zeker ook voor de muziekdocenten van beide 

scholen. 

 
 

KWC groen 
Een andere enthousiaste groep docenten heeft zich ten doel 

gesteld om het KWC in een  “groene stroomversnelling”  te 

brengen. Zij verspreiden kennis over duurzaamheid, zetten 

projecten op en nemen initiatieven die tot een beter 

verantwoord duurzaamheidsbeleid moeten leiden. Een van 

de initiatieven heeft te maken met de buitenland excursies 

die we als Global Citizen school organiseren met onze 

leerlingen. We willen ons aansluiten bij de beweging Trees 

for All, die wereldwijd bomen plant vanuit de opbrengst van 

een CO2 bijdrage bij iedere vlieg- of treinreis. Volgend 

schooljaar zullen we dit plan gaan uitvoeren. U hoort er meer van als uw kind meegaat met een 

buitenlandse reis. Met hulp van de stichting Trees for All zullen de verschillende bijdragen worden 

besteed aan het planten van bossen om de CO2 uitstoot te compenseren. 

 

Entree diploma halen op het Praktijkonderwijs 

 

Sinds schooljaar 17/18 kunnen leerlingen van het Praktijkonderwijs, die het niveau aan kunnen en de 

wens hebben om door te leren, de leerroute Entree volgen op het KWC. Hierin werkt het 

Praktijkonderwijs van het KWC samen met ROC Rivor. De opleiding wordt op het KWC verzorgd door 

de docenten van het Praktijkonderwijs, de leerlingen doen examen bij ROC Rivor. Door de opleiding in 

twee jaar aan te bieden krijgen de leerlingen ruim de tijd om de leerstof en vaardigheden eigen te 

maken, waardoor ze succesvol een mbo niveau 1 diploma kunnen behalen. 

 

 

Joke Hengefeld-van Koningsbruggen 

Rector  

 

De volgende Nieuwsbrief komt uit in januari 2020. 

 


