
 

Informatie ToDo-week 

 
Voor alle ToDo-week activiteiten geldt dat er meer gedetailleerde informatie per 

activiteit is te vinden in de Magisteragenda. Ook de tijden en indeling worden hier 

gepubliceerd.  

 

KLIMBOS: Maandag starten we de ToDo-week met een toffe klimactiviteit. We gaan 

klimmen in Lage Vuursche. De fietsrit daarnaartoe is onderdeel van de activiteit. We 

gaan er dus van uit dat je op school verzamelt met een fiets. Op school krijg je meer 

informatie over de fietsrit, zo kan je een QR-code scannen voor de route. Middels 

checkpoints fiets jij naar het Klimbos, waarbij je onderweg wat lekkers krijgt. 

 

Handig vooraf: Banden oppompen! En weersafhankelijk: Water mee of (regen)jas mee. 

Voordat je vertrekt maak je een groepje van 2 tot 4 leerlingen. Met deze groep ga je op 

pad. In Magister komt een noodnummer te staan. Dit kan je gedurende de hele dag 

bereiken. 

 

Op locatie krijg je eerst een instructie, daarna kan iedereen op zijn of haar niveau 

meedoen. Er is voor ieder zijn niveau een klimroute. Voor de echte daredevils hebben 

we gehoord dat je ECHT de grijze klimroute moet volgen.  

 

BELANGRIJK: De dag eindigt bij het Klimbos. Je fietst de terugweg op eigen 

gelegenheid. Je krijgt uiteraard een route mee zodat je weet waar je heen moet. Willen 

je ouders je op komen halen? Dat mag natuurlijk!  

Mocht u het als ouders geen fijn idee vinden dat uw kind op eigen gelegenheid 

terugfietst, neemt u dan even contact op met dhr. Van der Manden, zodat we voor uw 

zoon/dochter afspraken kunnen maken over begeleid terugfietsen naar school.  

 

 

FRAMED: Zorg dat jij je TELEFOON MEE hebt! (Nee, niet je laptop!) Middels een online 

game ga je een online wereld ontdekken. Deze les is voor leerjaar 1 en 2. 

 

CITO: Neem je LAPTOP MEE! Je maakt nog enkele leerlingvolgtoetsen. Deze toetsen 

tellen niet mee voor je rapport. Je coach (en natuurlijk jijzelf en je ouders) kunnen wel 

veel informatie halen uit de manier waarop je deze toetsen maakt. Zet dus je beste 

beentje voor. 

 

STRAATTAAL: In deze workshop voor leerjaar 1 en 2 krijgen jullie les over straattaal en 

alles wat daar bij komt kijken. Lekker creatief met taal omgaan dus. 

 

QOMPAS INHALEN: Heb jij de Qompasopdrachten nog niet af? Jouw klassenleraar 

plant je in voor deze les. Neem je eigen laptop mee, dan kan je lekker doorwerken. 

 



 

SOFTBALTOERNOOI: Dit jaar houden we per leerjaar een softbaltoernooi. Helaas 

hebben we dus geen wedstrijden tussen de docenten en de leerlingen. Maar wel een 

leuk sportief dagdeel met jouw leerjaar, coach en klassenleraar. Welke docent kan er 

een home-run slaan? Zorg dat je sportieve kleding aanhebt. Nog maar eens: een 

(stretch)spijkerbroek is géén sportieve broek 😊. De kleedkamers bij BFC blijven dicht 

,dus denk even goed na wat je met je waardevolle spullen doet. (School is open en je 

kluisje is dus bereikbaar.) 

 

POJECTEN en INHAAL: Per vak en project kan je uitgenodigd worden om het een en 

ander af te ronden. In Magister verschijnt een afspraak als je ergens verwacht wordt. 

Uiteraard neem je de spullen mee die nodig zijn om dit vak goed te kunnen volgen. 

 

COACHGESPREK: Jouw coach plant een coachgesprek met jou in. Deze keer zonder 

je ouders. Je kijkt terug op het jaar en de vorderingen die je hebt gemaakt op het vlak 

van school/je leren, maar net zo belangrijk ook op je persoonlijke ontwikkeling. Als 

voorbeeld is in leerjaar 1 de laatste opdracht “Doe iets voor niets” een opdracht waarin 

we je uitdagen aan de slag te gaan met eigenschappen als doorzettingsvermogen, 

ondernemendheid en vindingrijkheid. De eersteklassers sluiten het jaar af met een 

presentatie aan hun buddy-groepje waarin ze over hun ervaringen bij deze opdracht 

vertellen.  

 

De Sportklas:  

De Sportklas heeft deze ToDo-week twee extra activiteiten. Woensdag helpen we bij 

de sportdag van de Minister Calsschool. Voorafgaand aan de sportdag maken de 

leerlingen van de sportklas een voorbereiding waarin ze de spellen uitwerken. Op de 

dag zelf geven ze uitleg over de spelletjes en zijn ze spelleider. Een uitdagende taak!  

Vrijdag gaan we op bezoek bij Roeivereniging Naarden. Daar krijgen we in kleine 

groepjes uitleg over de roeisport. Maar bij een sportklasactiviteit ga je natuurlijk zelf 

ook aan de slag. Iedereen komt gegarandeerd aan de “riemen” te zitten. Weet jij je 

balans te houden? Droge kleren bij je hebben is geen overbodige luxe!  


