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PLANNEN

Daar is-ie dan: de Nieuwsbrief van het Steunfonds
Hugo de Groot.

De afgelopen jaren is veel geïnvesteerd in de ‘infrastructuur’ van Hugo de Groot. Een prachtig
open-leercentrum, een studieruimte met 20 laptops, een goed gevulde bibliotheek, een dramalokaal. Maar al dat fraais moet ook onderhouden
worden; computers, laptops, licht- en geluidsinstallaties hebben nu eenmaal niet het eeuwige
leven. En dus streeft het Steunfonds naar het genereren van een stabiele geldstroom, die ons in
staat stelt dat wat we hebben bereikt ook te behouden.

Hoofdschotel deze keer: de metamorfose van het
zwembad. Ooit was Hugo de Groot: die school met
dat zwembad. Dit schooljaar vinden leerlingen op
hun rooster: 3e lesuur: toneel; lokaal: zwembad.
De Hugo, dat is toch die school met het zwembad?
Ja, nog steeds!
Verder in dit nummer: Wat zijn onze plannen
voor de komende tijd? Hugo de Groot heeft een
actieve leerlingenraad en hoe de leerlingen het
jaar feestelijk afsloten met een heus Gala.

Vandaar onze recente actie om oud-leerlingen
te benaderen in de hoop dat zij daaraan willen
bijdragen, door donateur van het Steunfonds te
worden. Via Facebook, LinkedIn en Schoolbank
proberen we ze te betrekken bij het wel en wee
van ‘hun’ school.

Veel leesplezier.

Dat sluit ook goed aanbij de plannen voor het opzetten van een vereniging voor oud-leerlingen:
GEEF JE VERLEDEN EEN TOEKOMST!

Meer informatie over onze plannen vind je op de
website steunfonds.osghugodegroot.nl.
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Om 20:00 ging het feest van start in een aula die
door de leerlingenraad mooi versierd was. Ook
heeft de leerlingenraad een nieuwe DJ ingehuurd,
waar iedereen erg enthousiast over was. Alle leerlingen hebben er een zeer geslaagde
avond van gemaakt en stonden
tot aan de laatste minuut op de
dansvloer!
Paul Scharff

LEERLINGENRAAD
Wij als de leerlingenraad van de Hugo de Groot
vertegenwoordigen de leerlingen hier op school
en behartigen de ideeen van de leerlingen. Ons
doel is om er voor te zorgen dat de behoeften van
de leerlingen worden nagestreefd. Natuurlijk
doen wij dit in overleg met de directie en de docenten. Maar wat de leerlingenraad apart maakt
is dat wij ideeen kunnen inbrengen vanuit het
perspectief van de leerling. Veelvoorkomende onderwerpen waar wij ons mee bezighouden betreffen bijvoorbeeld schoolfeesten en buitenschoolse
activiteiten. Verder houden we ons bezig met het
verbeteren van de sfeer op school en de kwaliteiten van het onderwijs. De leerlingenraad: Stem
voor de leerling!

ZWEMBAD
Veel mensen uit Rotterdam Zuid weten nog dat
er onder het Charloise Lyceum een zwembad
gebouwd was. Generaties kinderen uit de jaren
vijftig en zestig heb-ben hier namelijk leren
zwemmen. Aan haken onder leiding van
strenge docenten in
witte badkleding.

Berkant
De leerlingenraad

Sinds 1980 was het
zwembad niet meer
in gebruik. Te duur in
onderhoud. Er waren
al jaren plannen om iets met
dit met zand volgestorte bad te doen. Steeds lukte
dat niet vanwege de hoge kosten. Maar met steun
van Van Capellen Stichting was het eindelijk mogelijk het zwembad te verbouwen tot een multifunctionele ruimte.
Op 1 november is het zwembad van het oude
Charloise Lyceum feestelijk heropend. Met een
prachtige verlichting en een mooie vloer is het
echt een hele goede ruimte geworden om allerlei
activiteiten te laten plaatsvinden. De leerlingen

KERSTGALA
Op donderdag 21 december vond het kerstgala
plaats. Alle leerlingen kwamen prachtig gekleed
naar school om van een heerlijk kerstbuffet te
genieten. Schalen vol heerlijk (zelfgemaakt) eten
en klaslokalen vol versieringen en netjes gedekte
tafels.

WIL JIJ HUGO DE GROOT FINANCIEEL STEUNEN? MAAK
DAN JE BIJDRAGE OVER OP : NL48 INGB 0001 0366 68.
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hun algemene kennis te vergroten en de schoonheid en de waarde te leren zien van kunst en cultuur. Het verrijkt hun leven en verbreedt hun
blik.
Vandaar dat we vanaf dit schooljaar in alle onderbouwklassen (1 t/m 3) een blokuur cultuur aanbieden. Dat doen we in negen modules, drie per
leerjaar. In samenspraak met de kunstdocenten
van de Hugo en de SKVR hebben we gekozen voor
drama, 2- en 3- Dimensionaal, dans, fotografie,
mode&design, muziek, film en architectuur. Met
name voor de onderdelen dans en drama hadden
we tot nu toe geen geschikte ruimte. Dankzij een
aanzienlijke subsidie van het Steunfonds is het
beruchte, oude zwembad omgetoverd tot een aansprekende, industriële dans- en theaterzaal: er
ligt een theatervloer in, er hangen kleurenspots
en er is een geluidsinstallatie.

van Hugo de Groot kunnen hier prima terecht
voor de vakken dans en drama. Een demonstratie dans van twee groepen leerlingen bewees de
mogelijkheden van het voormalige zwembad. Het
plezier straalde van de leerlingen af en de luide
muziek liet ook ons swingen.
Zó goed dat na ruim 35 jaar dit zwembad weer volop in bedrijf is.

De oude sleutels zijn er niet meer, de chloorlucht
is weg, maar daarvoor in de plaats kwam een heel
bijzondere ruimte, het bassin nog goed zichtbaar,
waar de leerlingen van de Hugo hun creativiteit
kunnen botvieren. Op dit moment wordt het
zwembad zo’n 15 uur in de week gebruikt voor
dans en toneel. Tot grote tevredenheid van de docenten en de leerlingen.

Bekijk ook het filmpje van de opening op:
http://www.openrotterdam.nl/van-horrorzwembad-naar-theaterruimte/content/item?997686

HET ZWEMBAD ALS
CREATIEVE RUIMTE
Ook voor onze leerlingen geldt dat het belangrijk
is dat ze , naast de ‘gewone’ vakken, een culturele
en artistieke bagage verwerven om op die manier
hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen,
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JA, IK STEUN HUGO!
Voornaam		

___________________________________________

Achternaam		

___________________________________________

Meisjesnaam		

___________________________________________

Adres			

___________________________________________

Postcode		 ___________________________________________
Plaatsnaam		

___________________________________________

Telefoon		 ___________________________________________
E-mail			

___________________________________________

Ik zat van ________ tot ________ op de Hugo de Groot.

Ik wil bijdragen door _______________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Ik wil financieel bijdragen en machtig het Steunfonds Hugo
de Groot om:
Eénmalig € _______
Jaarlijks

€ _______

af te schrijven van rekening ___________________________________
ten name van _________________________ te ______________________
Datum: _____ - _____ - __________
Handtekening

___________________________________________
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