
 

RSG NIEUWSBRIEF - DECEMBER
De maandelijkse nieuwsupdate van RSG Levant

Volg ons op: 

Bijna kerstvakantie! Vlak voor de vakantie hebben we op vrijdag 23 december  onze gezellige 
ROUTE 59, na twee jaar weer terug van weggeweest!  De insteek is om met elkaar op een gezellige 
manier de kerstvakantie in te luiden. Leerlingen en docenten organiseren betaalde en onbetaalde 
activiteiten, er is een foodmarkt, er zijn workshops en er is muziek. 
 
Vorig jaar nog moesten we de week voor de kerstvakantie in lockdown. Hoe fijn is het dan nu om je 
te realiseren dat we alweer een jaar lang zonder beperkingen naar school kunnen gaan en dat we 
ook alweer de nodige activiteiten hebben kunnen organiseren. 

Namens de collega’s wens ik alle leerlingen en hun ouders/verzorgers fijne feestdagen en alle goeds 
voor het nieuwe jaar!

Met vriendelijke groet,
Lidwien Zwetsloot
Teamleider bovenbouw vwo

Beste ouders/verzorgers,

https://rsgslingerboslevant.nl/
https://www.instagram.com/rsgslingerboslevant/
https://www.linkedin.com/company/rsg-slingerbos-levant/
https://www.facebook.com/SlingerbosILevant
https://www.youtube.com/channel/UCrsrv7toelTF_WQH0qf1mRw


Met trots en enthousiasme mogen wij jullie mededelen dat onze nieuwe website klaar is en 
vandaag live zal gaan! De oude site was aan vervanging toe. Met de nieuwe website hopen 
we meer overzicht en duidelijkheid te creëren en op verzoek van ouders en leerlingen 
hebben we een Mijn RSG tegel ontwikkeld.
Sommige dingen zullen op een andere plek staan dan dat u gewend bent. De downloads 
voor het decanaat staan nu ook op de pagina van het decanaat (onder begeleiding). Via 
'Mijn RSG' komt u op een plek waar alle apps, sites en formulieren staan die u en uw 
zoon/dochter vaak gebruikt. Via 'Mijn RSG' komt u bij de roosters, Magister, ziek- en beter 
melden en ook het aanvraagformulier voor bijzonder verlof is hier te vinden.
 
Een grote verandering is dat de schoolpost niet meer via de site zal gaan, maar vanaf het
nieuwe jaar zullen alle berichten via de Magister app en webversie gaan. Dit is ook de 
laatste nieuwsbrief die u via deze weg ontvangt. In de bijlage onderaan deze nieuwsbrief, 
kunt u vinden hoe dit in zijn werk gaat. Belangrijk is dat u de Magister app op uw telefoon 
heeft of dat u kunt inloggen via de webversie (website) van Magister. Bent u uw 
wachtwoord kwijt? Dan kunt u hier opnieuw uw wachtwoord instellen.

Volg ons op: 

Nieuwe website

https://rsgslingerboslevant.nl/
https://www.instagram.com/rsgslingerboslevant/
https://www.linkedin.com/company/rsg-slingerbos-levant/
https://www.facebook.com/SlingerbosILevant
https://www.youtube.com/channel/UCrsrv7toelTF_WQH0qf1mRw
https://account.rsgsl.nl/sspr/private/login


We herkennen het vast, bij tijd en wijle een geheugen als een zeef! Wel vervelend als je op 
school zit en moet gaan leren voor een toets. Hoe kan een leerling zichzelf weer op weg 
helpen?
Het is goed om te weten dat we 10% onthouden van dat wat we lezen, 20% van wat we 
horen, 40% van wat we zien, 60% van wat we zeggen, 70% van wat we zeggen én zien (of 
horen) en 90% van dat wat we zeggen, zien en doen!
Dat betekent dat een actieve leerling tijdens een les leest, luistert, kijkt, in eigen woorden 
herhaalt en opdrachten maakt om een zo groot mogelijke kans op onthouden te creëren. 
En het uur daarna, bij een ander vak dit alles weer opnieuw. Wie beweert dat een actieve 
leerling zijn eenvoudig is, heeft het niet begrepen!
Je kunt het geheugen een handje helpen door trucjes toe te passen. Zo helpen bewegen 
en ritme bij het leren van Frans, Duits of Engels. Het liedje van de getallen in het Frans dat 
in de brugklas voorbij komt, staat in het geheugen van veel leerlingen gegrift.
Het gebruik van markeerstiften zorgt ervoor dat kleur herinneringen tot leven brengt. En 
waarom zou je die kleuren niet meteen gebruiken om de mannelijke zelfstandige 
naamwoorden met een kleur te schrijven en de vrouwelijke met een andere kleur?

Ordening door te nummeren helpt. Als je weet dat vier gebeurtenissen de redenen waren 
om een veldslag te beginnen, dan onthoudt de leerling oorzaak en gevolg gemakkelijker.
Symbolen of zelfgemaakte kleine tekeningen zijn geheugensteuntjes. 
Tenslotte is de LOCI-route een manier om de meest taaie stof op te slaan. De leerling kiest een 
bekende route, bv. de weg van school naar huis. Op die route kom je markante dingen tegen, 
bv. een rotonde, de supermarkt of een basisschool. Deze punten koppel je aan dat wat je moet 
leren: voor het hoofdstuk statistiek bij wiskunde verbind je de rotonde aan dat wat je moet 
weten over een cirkeldiagram, de supermarkt koppel je aan het gemiddelde, de mediaan en 
de modus en de basisschool bewaar je voor de steel-bladdiagram!

Volg ons op: 

Leertip! Je geheugen opfrissen

https://rsgslingerboslevant.nl/
https://www.instagram.com/rsgslingerboslevant/
https://www.linkedin.com/company/rsg-slingerbos-levant/
https://www.facebook.com/SlingerbosILevant
https://www.youtube.com/channel/UCrsrv7toelTF_WQH0qf1mRw


Volg ons op: 

Belangrijke data

9 december vierden we op onze beide locaties Paarse Vrijdag. De leerlingen van de 
leerlingenraad hadden de school versierd en de regenboog vlag ging uit! Op de RSG ben je 
welkom, wie je ook bent, wat je achtergrond ook is, wat je geaardheid ook is, bij ons mag je
jezelf zijn! Kijk voor alle beelden hier!

Paarse Vrijdag 

Wederom organiseren we weer onze bekende “Puberavond” voor ouders/verzorgers van 
groep 8 en ouders/verzorgers van onze leerlingen van klas 1 t/m 3. 
Dit schooljaar op dinsdag 10 januari 2023 van 19.00 tot 21.30 uur op onze locatie Slingerbos. 
De Puberavond is een bijeenkomst met veel informatie over pubers vanuit verschillende 
oogpunten. Tijdens deze avond bieden we u een aantal workshops aan over onderwerpen 
waarover u wellicht meer wilt weten of vragen heeft. We organiseren deze bijeenkomst 
samen met onder andere CJG, Tactus, politie, Zorgdat en een financieel adviseur.
Er staan zeven workshops op de agenda, te weten:
- Over pubergedrag en opvoedkundige vragen
-De risico’s van social media
-Over gewoonte en verslaving
-Het welbevinden van de puber
-Geld, hoe doe je dat?
-Executieve functies
-Veerkracht
Van de zeven workshops kunt u er twee kiezen, één voor ronde 1 en één voor ronde 2. U 
dient zich van tevoren aan te melden en keuzes te maken via deze link. We hopen u dan te 
ontmoeten!

Puberavond 

https://rsgslingerboslevant.nl/
https://www.instagram.com/rsgslingerboslevant/
https://www.linkedin.com/company/rsg-slingerbos-levant/
https://www.facebook.com/SlingerbosILevant
https://www.youtube.com/channel/UCrsrv7toelTF_WQH0qf1mRw
https://www.tiktok.com/@rsgslingerboslevant/video/7175099045516545285?is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id=7116815829728052741
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=VtHsnnyMlEy8gNUjN13HkfAayKU0Dw9GmLDp38sOkWVUMFBNQ0U0NFY2WEVORlBWWlQwNTZRTFRLMC4u&fbclid=IwAR2NDaHfC2OsqP6y_sNvo6BR0PsV7KjKVsnKR7WjoLvBgkMwAOKEQIXrwYQ


Volg ons op: 

Belangrijke data

9 december vierden we naast Paarse Vrijdag 's avonds op school feest! Met elkaar het WK 
voetbal kijken en tussendoor gave muziek door de DJ! Helaas heeft de DJ niet al te lang 
kunnen draaien door de super spannende verlenging van de voetbalwedstrijd. Het was een 
feestje om zo samen te zijn! Kijk voor alle beelden hier.

WK op de Levant

We wensen jou als leerling en u als 
ouder/verzorger ontzettend fijne feestdagen 

toe. We hopen dat iedereen mag genieten 
van de kerstvakantie en hebben er zin in om 

onze leerlingen weer in 2023 op onze fijne 
school te mogen ontmoeten. Fijne 
feestdagen en een goed uiteinde!

Team RSG Slingerbos I Levant

Kerstgroet

https://rsgslingerboslevant.nl/
https://www.instagram.com/rsgslingerboslevant/
https://www.linkedin.com/company/rsg-slingerbos-levant/
https://www.facebook.com/SlingerbosILevant
https://www.youtube.com/channel/UCrsrv7toelTF_WQH0qf1mRw
https://www.tiktok.com/@rsgslingerboslevant/video/7175283212250287365?is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id=7116815829728052741


Volg ons op: 

Belangrijke data

Belangrijke data
9 januari
9 januari
9 januari
10 januari
12 januari
13 januari
18 januari
20 januari
20 januari
23 januari
23 januari
25 januari
26 januari
26 januari
2 februari
5 februari

Eerste lesdag van 2023, leerlingen eerste uur vrij
Tactus spreekuur in Geen Punt RSG Slingerbos (11.00 - 12.30 uur)
Verplicht informatie uur deelnemers Winterkamp 1
Puberavond voor ouders van klas 1-3 (19.00 - 21.30 uur) 
Start toetsweek 4M
Kunstbreed excursie
Masterclasses groep 8 leerlingen
Deadline PWS 4M
Midwintergala
Verplicht informatie uur deelnemers Winterkamp 2
PWS presentaties 4M
Masterclasses groep 8 leerlingen
Start Winterkamp 1
Beroependag 3M op Groevenbeek
Start Winterkamp 2
Deadline voorlopige profielkeuze 2M, 3M, 3H en 3V

Deze week zijn alle groep 8 leerlingen uit Zeewolde uitgenodigd voor de masterclasses op 
de Levant! Zo kunnen leerlingen proberen of tweetalig onderwijs, onze master sportklas of 
master kunstbreed iets voor hen is.
Op vier woensdagmiddagen in januari en februari van 14.30 tot 16.00 uur kunnen zij op de 
Levant terecht bij Ready4TTO, Ready4Sportklas en Ready4Kunstbreed. Wilt u uw 
zoon/dochter aanmelden? Dan kan dat via deze link.

Masterclass groep 8 leerlingen

https://rsgslingerboslevant.nl/
https://www.instagram.com/rsgslingerboslevant/
https://www.linkedin.com/company/rsg-slingerbos-levant/
https://www.facebook.com/SlingerbosILevant
https://www.youtube.com/channel/UCrsrv7toelTF_WQH0qf1mRw
https://tickets.tixxy.nl/nl/masterclasses-2023/add-participant


Bijlage - Berichten via Magister




