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Lumen: Citadel, maar dan anders
In schooljaar 2019-2020 start onze locatie aan de Griftdijk met het
nieuwe onderwijsprogramma ‘Lumen’: Citadel, maar dan anders.
Nieuwsgierig? Lees meer over Lumen in deze teaser.

Filmpje nieuw VMBO-gebouw
De bouw moet nog beginnen en naar verwachting zullen we begin
2021 verhuizen, maar u kunt nu alvast een virtueel kijkje nemen in
ons nieuwe VMBO-gebouw!

Nationale eindronde Science olympiade
Vrijdag en zaterdag 1 en 2 februari deden Ella, Jonas en Pepijn uit 5
en 6vwo mee aan de landelijke ronde van de European Union Science
Olympiade. Dit als gevolg van hun winst bij de regionale ronde.
Ditmaal geen 3 uren experimenten uitvoeren, maar drie maal 3
uren! De prijzen bleken voor andere teams, maar team Citadel zegt
het zeer leuk en gezellig gehad te hebben en nam de labzwanstas
mee naar huis!

1 april 2019: Geld zat? Thema-avond voor ouders over
omgaan met geld
Voor alle ouders van VMBO tot en met VWO en voor alle leerjaren.
Maandag 1 april 2019, van 19.30 tot 21.15 uur, aula Citadel College.
Locatie Griftdijk.
Pubers en geld lijkt een lastige combinatie; een constante creditcrisis.
Op 1 april (geen grap) organiseert de Ouderraad van het Citadel
College een themabijeenkomst.
Hoe leert u als ouder uw kind met geld omgaan?
Welke rol spelen klasgenoten?
André Bloot van Ouders van Waarde vertelt erover. Daarna kunt u in gesprek met andere ouders.
U ontvangt op korte termijn een uitnodiging met een aanmeldlink.
Reserveert u 1 april alvast in uw agenda?
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Onderweg: ouderenquêtes
Bent u ouder van een Onderweg-leerling? Wij hebben u kort geleden
uitgenodigd uw ervaringen te delen via een enquête. De uitnodiging
kan echter tussen uw ongewenste mail terecht gekomen zijn. Hebt
u de enquête nog niet ingevuld, maar wilt u dit wel graag, u kunt de enquête nog invullen tot en met
maandag 18 februari.

Van de decanen
De decanen van beide locaties willen u graag informeren over
loopbaanactiviteiten, informatie over opleidingen en belangrijke
data, zoals open dagen. Dat doen we door middel van (korte)
berichtjes in het ouderbulletin, maar ook via Facebook. Volgt u ons
al?
Marion Doeze Jager (locatie Griftdijk) vindt u op Facebook  decaan thv
Monique Vermeulen (Dijkstraat) vindt u op Facebook  decaan vmbo
3 havo profielkeuzedag
Op 30 januari jl. gingen alle leerlingen uit klas 3H op bezoek bij de Hogeschool Arnhem en Nijmegen voor
de profielkeuzedag. Op deze dag hebben zij kennis kunnen maken met de verschillende faculteiten. Zo
was er een quiz bij techniek en life sciences, een spel bij economie en stellingen met discussie bij de
faculteit gedrag en maatschappij. Alle informatie draagt bij aan het maken van een profielkeuze.
Kennismaking vakken bovenbouw
Op dinsdag 19 februari a.s. gaan de leerlingen uit klas 2a en 2b kennismaken met de verschillende
nieuwe vakken uit de bovenbouw zoals Zorg & Welzijn, Economie en Ondernemen, maatschappijkunde
en de verschillende keuzevakken. We hopen ze hiermee een nog beter beeld te kunnen geven van wat
de verschillende profielen en keuzevakken inhouden en daarmee de profielkeuze eenvoudiger te maken.
Profielkeuze
Let op! Op 11 maart moet de keuze voor een profiel duidelijk zijn. Dit geldt voor de klassen 2a, 2b, 2c, 2d,
3t, 3h en 3v. De leerlingen op de Griftdijk maken de keuze digitaal in Zermelo en hebben hiervoor de tijd
tot 23.59 op 10 maart zodat wij 11 maart de keuze kunnen printen waarna u thuis uw handtekening voor
akkoord kunt zetten. Aangezien deze datum in het laatste weekend van de vakantie valt adviseren wij u
om deze goed te noteren in uw agenda!
De ouders van 2a en 2b hebben het keuzeformulier al per mail ontvangen én als bijlage bij het rapport,
met het verzoek om deze vóór de carnavalsvakantie in te leveren bij de mentor.
Beroepsvoorbereidende stage klas 3 en 4 BK
De leerlingen uit klas 3 en 4BK gaan weer twee weken stage lopen om kennis te maken met de
beroepspraktijk en daarmee zich beter te kunnen oriënteren op een vervolgopleiding. Klas 4 loopt stage
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in de twee weken voorafgaand aan de voorjaarsvakantie en klas 3 in de twee weken voorafgaand aan de
meivakantie. Deze ervaringen nemen zij mee ter verwerking in hun loopbaandossier.
Girlsday/Boysday
Woensdag 3 april is het weer zover! De jongens en meisjes van klas 1 (locatie Dijkstraat) volgen die dag
ieder een eigen programma. We draaien even de (stereotiepe) rollen om en gaan de meisjes laten
kennismaken met de techniek en de jongens met de zorg. We starten die dag allemaal tijdens het 1 e uur
op school met de mentor en gaan daarna per fiets of auto naar de verschillende bedrijven en instellingen
toe. Ouders ontvangen t.z.t. een brief met het programma per klas.
Betuwe on Stage
Na een succesvolle editie in 2018 was het dit jaar op 5 februari
tijd voor opnieuw een groot beroepenfeest! Alle leerlingen uit
2A, 2B en 3T hebben die dag kunnen werken aan hun netwerk
en matches gemaakt met beroepsbeoefenaars uit de
omgeving. We hebben mooie matches, twinkelende oogjes en
bijzondere gesprekken gezien en gehoord. Op 26 februari gaan
de leerlingen naar het bedrijf/instelling van hun match om in
de praktijk naar het beroep te kijken.
Komende weken
26 februari: DOE-dag voor de Betuwe on Stage leerlingen
28 februari: ROC Nijmegen opent haar deuren voor geïnteresseerden
19 maart: 4havo-leerlingen uit het profiel NGNT naar de HAN Arnhem
voor een start met het profielwerkstuk.
22 maart: leerlingen uit 3T op bezoek bij ROC Nijmegen voor een
nadere kennismaking
30 maart: open dag van de Radboud Universiteit én HAN Arnhem
6 april: open dag van de HAN Nijmegen.

De actuele agenda en de jaarplanners van het Citadel College zijn
altijd te vinden op onze website.
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