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Beste ouders/verzorgers, 

Dit schooljaar bestaat onze school 70 jaar. Iets wat wij natuurlijk niet 

ongezien voorbij laten gaan. We pakken dit jaar extra uit om dit samen 

te vieren. Graag wil ik u een inkijkje geven in de activiteiten die geduren-

de dit jubileumjaar voorbij komen.  

Allereerst is daar de Stanislasdag op vrijdag 16 november. We starten ’s mor-
gens met een sponsorloop. Daarna wordt de school omgetoverd tot een bazaar 
met een marktplein, conceptstore, koffiecorners en lunchcafé’s . De bazaar is 
geopend van 12.00 tot 17.30 uur voor alle belangstellenden. U bent van harte 
welkom. De opbrengst van de sponsorloop en de bazaar  zal gebruikt worden voor 
de aanschaf van bouwmateriaal voor het bouwproject in Ghana.
In de maand juni 2019 organiseren we een feestweek voor de leerlingen en me-
dewerkers. Er wordt een extra mooi schoolfeest georganiseerd en er komt een 
programma waarin leerlingen mogen kiezen uit verschillende workshops en acti-
viteiten in en buiten school.
Natuurlijk zal de reünie ter ere van het 70-jarig bestaan van 
de school ook niet ontbreken. Op zaterdag 22 juni  hopen we 
weer heel veel  oud-leerlingen en oud-medewerkers te verwel-
komen.  We hebben er zin in!
In deze nieuwsbrief wordt u  verder geïnformeerd over de 
Ghanareis en kijken we met u met veel plezier nog even 
terug naar de afdelingsdagen. 

Namens het team wens ik u een hele fijne vakantie!
Sonja de Kreij-Reuvecamp
rector

Op de afdelingendag zijn alle 373 brugklassers 

naar Archeon afgereisd, 7 bussen vol. Met hun 

opdrachtenboekje in de hand hebben zijn een 

tijdreis gemaakt door de historie van Neder-

land. Van de Jagers en Verzamelaars naar am-

bachten en monniken in de middeleeuwen en 

van daar naar de Romeinen. 

Populaire onderdelen waren boomstamvaren , brood-
bakken, maar leerlingen maakten ook graag fibula’s 
vervaardigen en vonden het leuk om een handmas-
sage te krijgen in het Romeinse badhuis. Leerlingen 
liepen in groepjes door het park en ouders en docen-
ten/mentoren hielden  een oogje in het zeil of hielpen 
een handje bij het maken van de opdrachten. De dag 
eindigde met een gladiatorengevecht in de arena.

Afdelingdag in de brugklas

Tijdreis in het Archeon

 

 

VRIJDAG 16 NOVEMBER VAN 12:00 TOT 17:30 UUR 
GRATIS TOEGANG, KOM JIJ OOK?



SCW zet zich in voor Ghana!

In februari 2019 gaan 62 leerlingen en 10 medewerkers van 

de zes scholen van het Stanislascollege in twee dorpen in het 

noorden van Ghana aan de slag met de bouw van scholen.

Het gaat tijdens deze reis niet alleen om hard werken voor een 

goed doel, maar ook om het proeven van elkaars culturen. 

Waarom deze reis?
Het is onderhand bijna geen nieuws meer: het Stanislascollege be-
staat dit jaar 70 jaar. Naast feest vieren, willen wij als scholenge-
meenschap ook iets ‘geven’. ‘Omkijken naar een ander’ past binnen 
de identiteit van de school. Elke school zet zich elk jaar op kleinere 
schaal in voor diverse goede doelen. Omdat we dit jaar iets bijzonders 
willen doen is een ontwikkelingsreis opgezet samen met de organisa-
tie World Servants.

Actie voeren!
De leerlingen en medewerkers hebben zich vorig jaar kunnen opgeven 
voor de reis. Begin dit schooljaar werden uit de aanmeldingen de ge-
lukkigen geloot. op 15 februari vertrekken we voor twee weken. Aan 
het einde van december 2018 moeten we het sponsorgeld rond heb-
ben! Het bedrag dat wij proberen binnen te halen is 85.500 euro. De 
komende maanden zijn er volop activiteiten in de school waarmee alle 
leerlingen en medewerkers proberen het benodigde bedrag binnen te 
halen. 
Twee acties zijn voor de vakantie al uitgevoerd: we mochten de toi-
letten bemannen tijdens Westerpop en er is geld opgehaald tijdens 
de promotio’s. In het nieuwe schooljaar is er al ijs verkocht en de be-
ruchte ‘te laat briefjes-actie’ is van start gegaan. Vele acties volgen 
nog: de muffinactie, een docentendiner, de kerstbakesale, de bazaar & 
sponsorloop op Stanislasdag en ga zo maar door. 

Naast deze gezamenlijke 
acties zetten leerlingen en 
begeleiders zich ook in om 
zelf een mooi bedrag mee 
te nemen naar Ghana. Fa-
milies en vrienden worden 
benaderd voor een gift. 
Fer-bouw, Architectenbu-
reau Loes Kellendonk en 
Van Leeuwen catering, be-
drijven waarmee we samenwerken, bieden financiële ondersteuning. 
 
‘Ghana’ binnen de school
We proberen Ghana en bijbehorende acties te laten leven op school. 
Zo zijn de leerlingen op de hoogte gesteld door mentoren en staat er 
een bericht op de website. Acties worden bekend gemaakt via posters 
en de Ghana-instagram. Buiten school wordt de Ghana-actie nu ook 
zichtbaar: Verslagen van acties van het Stanislascollege Pijnacker 
verschenen al in het AD en wij zelf stonden onlangs in de Delft op 
Zondag. Later in het schooljaar vertellen we in een nieuwsbrief graag 
meer over het verloop van deze mooie reis.
We houden u op de hoogte!

 Namens de Ghanagroep van Stanislascollege Westplantsoen,

Marissa Zwinkels 
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Bekijk de laatste stand van de inzameling op onze actiepagina:
https://www.worldservants.nl/stanislascollegewestplantsoen
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Afdelingdagen van de Havo 

Onderbouw: golfsurfen en Antwerpen
Voor de onderbouw van onze afdeling hebben we twee programma’s; 
havo 2 is naar 
Scheveningen 
gegaan om de 
golven te trotse-
ren tijdens een 
golfsurf les en 
havo 3 een dag 
naar Antwerpen. 
Voor havo 2 was 
het een uitje vol 
met uitdagin-
gen; 70 leerlin-
gen verplaatsen 
per tram, een 
wetsuit aan-
krijgen en uiteindelijk ervoor zorgen dat je blijft staan op een plank! 
Gelukkig kwam de zon door zodat het een niet al te koude dag was. 
Havo 3 is met de bus naar Antwerpen gegaan. Het programma begon 
met een bezoek aan het M(useum)A(an)S(troom) waar de leerlingen 
een zaal konden uitkiezen en daar hun opdracht moesten maken. 
Vervolgens gingen de leerlingen de stad ontdekken aan de hand van 
een wandeling met opdrachten. 

Bovenbouw: bezoeken aan Den Haag en Amsterdam
De bovenbouw heeft op de afdelingendag Den Haag en Amsterdam 
bezocht. Havo 4 ging naar Den Haag en bezocht daar o.a. de tweede 
kamer en Prodemos, het huis voor democratie en rechtspraak. Na de 
rondleidingen gingen de leerlingen op jacht naar politici. Ze probeer-
den er zoveel mogelijk voor de lens te krijgen. En dat is gelukt!
Havo 5 bezocht in Amsterdam een drietal musea. Een groep leerlin-
gen bezocht het Amsterdam museum over de geschiedenis van Am-
sterdam. Een andere groep bracht een bezoek aan FOAM, het foto-
grafiemuseum en de derde groep bracht een bezoek aan Tuschinski, 

waar de geschiedenis 
van dit roemruchte 
theater werd verteld. 
’s Middags waren er 
een aantal alterna-
tieve selfietours door 
Amsterdam. Zo kon 
er gekozen worden 
voor de snacktour, 
de Hollywood tour 
of de Amsterdamse 
helden tour, waar-
door de leerlingen 
Amsterdam eens van 
een hele andere kant 
zagen.  

Afdelingdagen op het Atheneum

Tweedeklassers op kamp
Op vrijdag 28 september was het weer zover, de afdelingendag! 
Zoals gebruikelijk gingen de tweedeklassers weer op kamp naar 
Arnhem. Een inmiddels beproefd en succesvol programma dat 
in het teken staat van kennismaken. Een nachtje weg van thuis 
is altijd goed om de onderlinge band met elkaar te versterken. 

Musea, pannenkoeken, survivallen en groepsvorming...
De derdeklassers probeerden iets nieuws, namelijk surfen in 
Hoek van Holland. Dit werd een groot succes! De fietstocht was 
wel een uitdaging, maar toen alle leerlingen in het water lagen 
was dit snel vergeten. Ook het mooie weer deed natuurlijk veel 
goed. 
Klas vier ging survivallen bij de Vlietlanden, een sportieve dag 
waar de leerlingen veel plezier hebben gehad op het water en 
de kant. 
De vijfdeklassers gingen wederom naar 2SUR5 in Wateringen, 
hier werden diverse groepsvormende en behendigheidsactivi-
teiten gedaan. 
De examenleerlingen maakten Rotterdam onveilig. Nadat zij in 
de ochtend diverse musea in de stad bezochten, werd de ge-
slaagde dag afgesloten met onbeperkt pannenkoeken eten op 
de pannenkoekenboot en een duik in de ballenbak.
De leerlingen en de mentoren kijken met plezier terug op zeer 
geslaagde activiteiten!

Leerlingen luisteren naar het oudste filmorgel van Nederland

 



<<    pagina 4 van 4

oktober 2018

  

Romeins kamp voor klas 2 
Na weken van voorbereiding waarbij iedere klas o.a. zijn eigen 
schild en legioenstandaard had vervaardigd, was het tijd om per 
fiets af te reizen naar het Staelduinse Bos om het Castra Stanis-
laïca op te bouwen. 
Iedere klas zette de tenten op in zijn eigen quadrant. Daarna volg-
de gedurende twee dagen een gevarieerd programma van work-
shops waarbij de leerlingen veel uitgelegd werd over het dagelijks 
leven van Romeinen en vooral ook over dat van Romeinse solda-
ten in Nederland, zij zelf optraden in de zogeheten Godeshows en 
elkaar verhalen vertelden rond een kampvuur en zij genoten van 
een echte Romeinse soldatenlunch, de puls. We sloten het kamp 
af met een toernooi en klas G2a kreeg als winnaar  de wisselbo-
kaal van het Castra Stanislaïca uitgereikt. Eeuwige roem is hun 
deel. 

Afdelingdag op de bovenbouw
van het gymnasium 

Op vrijdag 28 september was het de bedoeling met de 

gehele bovenbouw van het gymnasium naar de Utrecht-

se Heuvelrug af te reizen om in en bij het Nationaal Mi-

litair Museum verschillende activiteiten te ondernemen.

Op het programma stond een bezoek aan het museum, 

een bootcamp óf een dilemma-les over Afghanistan on-

der leiding van een veteraan. Een derde onderdeel was 

een opdracht in het nabijgelegen park in het kader van 

de Huizencompetitie. 

Door omstandigheden is de reis naar Soesterberg komen te 
vervallen, maar doordat twee collega’s, Alice van der Akker en 
Esther Moorees, als Titanen bergen wisten te verzetten, hebben 
we in Delft van een geslaagde dag kunnen genieten. Dankzij 
hun Herculische inspanning en de flexibiliteit van onze leerlin-
gen en tutoren hebben we op school en in de Delftse Hout een 
mooi programma gevolgd in drie verschillende rondes: sport 
en spel, de dilemma-les en de opdracht in het park. Daarnaast 
was Zeus dan wel Jupiter ons welgezind en was het droog. Ge-
zien de buitenactiviteiten geen overbodige luxe.

In plaats van een bootcamp kon iedereen met zijn of haar Huis 
deelnemen aan sport- en spelactiviteiten op het sportveld van 
school. Te denken valt aan het zoveel mogelijk opvouwen van 
een grondzeil, met de deelnemers aan de opdracht er op, het 
met elkaar stapelen van spullen, een estafette of het maken 
van een trein met elkaar. De opdracht voor het park werd ver-
plaatst naar de Delftse Hout en omdat de veteranen voor de 
dilemma-les naar het Westplantsoen wilden afreizen kon ook 
iedere leerling deze bijzondere les bijwonen. 

Gymnasium 3 (& -plus) naar Amsterdam
De derde klassen van het gymnasium(plus) hebben de dag door-
gebracht in Amsterdam. De leerlingen bezochten het Allard Pier-
sonmuseum en daarna konden zij lunchen op een rondvaartboot 
die hen door de Amsterdamse grachten voerde. Zij deden daarna 
enthousiast mee met een spannende Scavenger Hunt door Am-
sterdam en daarna vertrokken de bussen weer richting Delft. 

Afdelingdag op het gymnasium en gymnasium plus klas 2 en 3

 


