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E-mail en Magister
Vrijwel alle correspondentie loopt via Magister en wordt naar zowel ouder 1 als
naar ouder 2 gestuurd met uitzondering van facturen en uitnodigingen docentenspreekmiddagen/-avonden, die gaan uitsluitend naar ouder 1. Alleen ouder 1 kan
inschrijven voor de docentenspreekmiddag/-avond m.b.v. zijn of haar inlogcode.
Het is belangrijk dat zowel bij ouder 1 als bij ouder 2 het juiste e-mailadres in
Magister vermeld staat. U kunt zelf uw e-mailadres én telefoonnummer binnen
Magister controleren en eventueel aanpassen. Zorgt u er ook voor dat ons emailadres als veilige afzender staat ingesteld om te voorkomen dat onze
berichten in uw spambox belanden.
Zowel ouder 1 als ouder 2 zijn in het bezit van een inlogcode van Magister, deze
moet u goed bewaren. Met behulp van deze code krijgt u o.a. inzage in de
gegevens van uw kind en kunt inschrijven voor bepaalde activiteiten. Gedurende
toetsweken en rapportvergaderingen zijn cijferkolommen in Magister gesloten. U
heeft gedurende deze periodes geen inzage in de cijfers van uw kind.
Cursus Chinees
De afgelopen jaren heeft het Frits Philips Lyceum-mavo een cursus Chinese taal
en cultuur georganiseerd in samenwerking met mevrouw Tracy Yuan, één van
onze vrijwilligsters. De groepen van vorige jaren zijn zo enthousiast dat
ze doorgaan met de Chinese lessen.
Na het succes van voorgaande jaren start er nu een nieuwe cursus Chinees
waarvoor u zich als ouder kunt opgeven. Deze cursus Chinees voor
beginners biedt een fonetische training (pinyin), en een training in luisteren,
spreken, lezen en schrijven met een schools karakter. U heeft een boek, een
werkboek en bijbehorende CD nodig en er is ook wat huiswerk met de cursus
gemoeid. Naast het ontwikkelen van de taalkennis zal er in deze cursus ook de
nodige aandacht zijn voor de hedendaagse Chinese cultuur en samenleving.
De cursus bestaat uit 18 lessen die worden gegeven op woensdagavond
van 19:00 uur tot 20:30 uur. De cursus start vanaf 21 februari 2018 en duurt tot
en met juli 2018. De kosten bedragen 175,- euro voor de gehele cursus, exclusief
lesmateriaal.

De lessen worden verzorgd door Mw. Tracy Yuan, oprichter van het HanHe
Chinees Onderwijscentrum (http://hanhechineesonderwijscentrum.nl). Via haar
kunt u inschrijven en wanneer, bij voldoende inschrijvingen, de cursus doorgaat,
uw lesmateriaal bestellen. Inschrijven kan tot 16 februari. Dan maakt mevrouw
Yuan bekend aan de inschrijvers of er voldoende belangstelling is voor de
cursus. Ook met vragen kunt u haar mailen:
info@hanhechineesonderwijscentrum.nl.
Stedenreizen leerjaar 3
Tijdens de stedenreis wordt er een normaal lesrooster gehanteerd voor de
achterblijvers van 3 havo en 3 vwo. Er worden gedurende die dagen vooral
verdiepend of verbredende onderdelen behandeld dus geen nieuwe lesstof.
Benelux finale Robotica Leeuwarden
zaterdag 3 februari
Zaterdag 3 februari gaat ons FLL-Roboticateam naar de BENELUX-finale
in Leeuwarden!
Ons FLL-team gaat het dan opnemen tegen ongeveer 55-60 teams.
Dat zijn de beste teams per provincie uit Nederland, België en Luxemburg.
Ioniserend stralen practicum 5 havo en 6 vwo
woensdag 7 februari
Op woensdag 7 februari gaan alle leerlingen van 5 havo en 6 vwo met
natuurkunde in het pakket deelnemen aan het zogenaamde Ioniserende Stralen
Practicum gedurende 3 uur. Het Ioniserende Stralen Practicum (ISP) biedt
leerlingen op scholen voor HAVO en VWO in Nederland de mogelijkheid tot het
uitvoeren van experimenten met radioactieve bronnen en röntgentoestellen over
examenprogramma-onderdelen als de eigenschappen van kern- en
röntgenstraling (ioniserend en doordringend vermogen), activiteit, halveringstijd,
absorptie, halveringsdikte, dracht enzovoort. Deze dag zal onderdeel zijn van het
praktisch schoolexamen.
Carnavalsfeest, klas 1, 2 en 3
donderdag 8 februari
Op donderdag 8 februari wordt er carnaval gevierd op het Frits Philips waarvoor
alle leerlingen uit leerjaar 1 t/m 3 zijn uitgenodigd. Een kaartje kost € 3,50 en
een consumptie € 0,50. Verkoop vindt plaats is het atrium tijdens de grote pauze
onderbouw. Het feest duurt van 20:00 tot 00:00 uur. Leerlingen zijn de dag erna
het 1e lesuur vrij en de gehele dag toetsvrij.
Herkansingen toetsweek 2
De herkansingen van toetsweek vinden plaats op:
donderdag 8 februari, 3 mavo (2e lesuur) 4 mavo (2e en 3e lesuur).
dinsdag 27 februari 4 en 5 havo (6e t/m 8e lesuur).
woensdag 28 februari 5 en 6 vwo (1e t/m 3e lesuur).

Jubellunch
vrijdag 9 februari
Vrijdag 9 februari worden onze jubilarissen in het zonnetje gezet. Lessen komen
die dag na het 4e lesuur te vervallen.
Voorstellingen Parktheater 4 havo/vwo (ckv deels)
zaterdag 17 februari en woensdag 28 februari
Leerlingen uit 4 havo/vwo bezoeken dit schooljaar voor het vak ckv een
theatervoorstelling. Kaartjes worden gereserveerd door de ckv docenten en
betaald met de cultuurkaart. Er is een aanbod in de disciplines cabaret, dans,
toneel en muziektheater. De voorstellingen worden in de avonduren bezocht en
vinden meestal plaats in het Parktheater.
Leerlingen hebben een voorkeur opgegeven en in de vitrines in de kunstvleugel
hangt de indeling. We rekenen er op dat de leerlingen goed kijken waar ze
wanneer verwacht worden en dat ze binnen 2 weken na het bezoek de
verwerkingsopdracht inleveren bij hun eigen ckv-docent. Informatie hierover is te
vinden in hun ckv-boekje. We hopen op mooie voorstellingen! In de maand
februari brengen we een bezoek aan:
Rundfunk “Wachsturmschmerzen” 4 havo/vwo ckv (deels)
Op zaterdag 17 februari bezoekt een groep leerlingen ‘Wachsturmschmertzen’. De
voorstelling start om 20.30 uur. Leerlingen moeten om 20.10 uur aanwezig zijn
bij de hoofdingang van het Parktheater.
Het Achterhuis, 4 havo/vwo ckvs (deels)
Op woensdag 28 februari december bezoekt een groep leerlingen ‘Het Achterhuis’.
De voorstelling begint om 20:00 uur. Leerlingen moeten om 19:40 uur aanwezig
zijn bij de hoofdingang van het Parktheater.
Rapportvergaderingen
maandag 19 t/m vrijdag 23 februari
Gedurende deze week wordt een verkort lesrooster (40 minuten) gehanteerd. Alle
lessen eindigen IN PRINCIPE om 11:30 uur.
Van leerlingen wordt gevraagd het lesrooster tijdens deze week goed in de gaten
te houden!
Voorlichting stedenreis
dinsdag 20 februari
Op 20 februari is er tijdens het 1e en 2e lesuur een voorlichting over de
stedenreizen waarbij o.a. ook het programmaboekje uitgereikt wordt.
Informatieavond profielkeuze 2 en 3 mavo
maandag 26 februari
De komende periode gaan de leerlingen uit 2 mavo zich oriënteren op de keuzes
die zij in hun schoolloopbaan op de mavo moeten maken. Op school worden de
leerlingen op deze keuzes voorbereid o.a. door het organiseren van een
keuzeochtend met gastdocenten die komen vertellen over de 4 sectoren:
techniek, economie, groen en zorg & welzijn. De informatieavond voor 2 mavo is
op maandag 26 februari, aanvang 19:00 uur.

In de loop van de komende maanden gaan de leerlingen in klas 3 mavo samen
met u de sector en de bijbehorende vakken kiezen waarin de mavo zal worden
afgesloten. Op school worden de leerlingen op deze keuze voorbereid.
De informatieavond voor 3 mavo is eveneens op maandag 26 februari, aanvang
20:15 uur.
Docentenspreekmiddag/-avond
dinsdag 27 februari
Alle ouders hebben een informatiebrief over deze docentenspreekmiddag/-avond
ontvangen. Via Magister volgt nog een uitnodiging om in te schrijven, deze wordt
uitsluitend naar ouder 1 verstuurd.

Agenda
Voor de jaaragenda verwijzen we u naar onze website:
http://www.fritsphilips.eu/agenda. Daar vindt u het actuele overzicht. Hieronder
een overzicht van de tot nu geplande activiteiten voor de maand februari.
zondag 28 januari t/m
vrijdag 2 februari

Eindhoven bezoekt Leipzig.

maandag 29 januari t/m
zondag 4 februari

Eindhoven bezoekt Boras.

woensdag 31 januari t/m
woensdag 7 februari
China bezoekt Eindhoven.
donderdag 1 februari

Talentrichting klas 2 periode II.
Project verslaving, 4 mavo.

vrijdag 2 februari

Sportoriëntatie h5b en h5d.
CE Econasium statistiek, 5 vwo.

zaterdag 3 februari

Benelux finale Robotica.

woensdag 5 februari

Voorlopige profielkeuze 3 havo/vwo.
Ioniserend stralen practicum 5 havo/6 vwo.

dinsdag 6 februari

TR klas 1 periode III.
Profielwerkstukavond 5 havo.

donderdag 8 februari

TR klas 2 periode II.
TW2 herkansing 3 en 4 mavo.
Carnavalsfeest, klas 1, 2 en 3.

vrijdag 9 februari

Sportoriëntatie h5a, h5c, h5e.
Jubellunch.

maandag 12 t/m
vrijdag 16 februari

Voorjaarsvakantie.

zaterdag 17 februari

Rundfunk 4 havo/vwo ckv (deels).

maandag 19 t/m
vrijdag 23 februari

Rapportvergaderingen.

maandag 19 t/m
zondag 25 februari

Eindhoven bezoekt Istanbul.

dinsdag 20 februari

CE Econasium statistiek herkansing, 5 vwo.
Voorlichting stedenreis, klas 3.

donderdag 22 februari

TR klas 1 periode III.

maandag 26 februari

Informatieavond profielkeuze, 2 en 3 mavo.

dinsdag 27 februari

TR klas 1 periode III.
TW2 herkansing 4/5 havo.
Gastles mijn NSP-opa 3 havo/vwo (gs).
Docentenspreekmiddag/-avond.

woensdag 28 februari

Het Achterhuis, 4 havo/vwo ckv (deels).
TW2 herkansing 5/6 vwo.

