De leukste
activiteiten
onderneem je
op Het Streek.
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ONTDEK HET STREEK
BOVENBUURTWEG!
Waar denk jij aan als je aan school denkt? Aan boeken? Lesroosters?
Natuurlijk hoort dat er ook bij als je naar de middelbare school gaat.
Maar op de Bovenbuurtweg is daarnaast óók van alles te beleven!
Nieuwsgierig geworden? Lees dan snel verder!
In deze brochure maak je kennis met
alles wat je kunt ondernemen op de
Bovenbuurtweg. Na jouw schooltijd op
Het Streek kijk je zeker weten terug op
jaren vol activiteiten en plezier hebben
met elkaar. Samen maken wij er een
onvergetelijke schooltijd van!
Doe je mee?!

Buitenlandse
stedentrips
SAMEN LEREN, SAMEN LEVEN

Op Het Streek
maak je snel
nieuwe vrienden!

Educatieve
activiteiten

Sportieve
activiteiten

Actieve
activiteiten

Culturele
activiteiten
HETSTREEK.NL

o

SAMEN LEREN, SAMEN LEVEN

De stuntweek
op Het Streek is
echt uniek!
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TREK JE MOOISTE PAK
OF GALAJURK AAN
Schoolfeesten

Kerstgala

Speciaal voor brugklasleerlingen

Jaarlijks organiseren we een kerstgala

organiseren we eind september een

voor alle leerlingen van klas 3 en hoger

fantastisch brugklasfeest in onze aula!

bij restaurant ‘Buitenzorg’.

Met een openingsdansje door alle

Trek je mooiste galajurk of strakke

mentoren en een reuze-doolhof in de

pak aan en dans de hele avond op de

gymzalen is het gegarandeerd een

aanstekelijke beats van de DJ.

avond die niet meer stuk kan.
Tijdens het verkiezingsfeest in oktober

Activiteitenweken

en het eindfeest in juni kun je

Twee keer per jaar organiseren we

nogmaals de dansvloer op.

voor alle onderbouwklassen een
activiteitenweek. Schrijf een rap voor

Stuntweek

het vak Nederlands, oefen je Engelse

In oktober staat de school drie dagen

spreekvaardigheid tijdens het Taaldorp,

op z’n kop tijdens de stuntweek.

ga mee naar de dierentuin voor het vak

Twee besturen strijden tegen elkaar

biologie of bouw een kathedraal van

om de nieuwe Onesiforus te mogen

reuze-Kapla voor het vak beeldende

worden. Campagneposters op de

vorming.

muren, leerlingen in T-shirts van
de verschillende besturen, een
‘vragenuurtje’ waarin de twee
besturen aan de tand gevoeld worden:
het hoort er allemaal bij.

HETSTREEK.NL
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MET JE KLAS NAAR
EEN WERELDSTAD
Londenweek

Romereis

Alle leerlingen uit mavo 3 gaan in april

Alle gymnasiumleerlingen (leerlingen

vier dagen naar Londen. Bezoek een

die in de bovenbouw Grieks en/of Latijn

musical op West End, bekijk de stad

hebben gekozen) gaan in de vijfde klas

vanuit de London Eye en krijg een

maar liefst zeven dagen naar Rome.

rondleiding door het voetbalstadion van

Tijdens de lessen Grieks en Latijn maak

Arsenal. Tijdens de ‘London Evening’

je kennis met de klassieke oudheid.

op school kijk je, aan de hand van

Nu ga je in het echt zien waar je in de

zelfgemaakte blogs en onder het genot

afgelopen jaren over hebt gelezen! Je

van een high tea, samen met je ouders

bekijkt oudheden als het Colossseum,

terug op deze fantastische week.

het Forum Romanum en de Ara Pacis
van keizer Augustus. Je bezoekt de oude

Profielwerkweken

havenstad Ostia Antica, de Vaticaanse

Berlijn, Nice, Praag: zomaar een greep

musea en staat oog in oog met de

uit de bestemmingen waar de leerlingen

wereldberoemde St.-Pieterkerk.

uit havo 4 en vwo 5 het afgelopen jaar

’s Avonds is er tijd voor ontspanning en

naartoe gingen op profielwerkweek.

laten we je toeristische highlights als

Je gaat vijf dagen lang in een wereldstad

de Piazza Navona, de Trevifontein en de

aan het werk met een opdracht van het

Spaanse trappen zien.

vak dat je gekozen hebt. Daarnaast krijg
je natuurlijk alle tijd om te genieten van
alle bezienswaardigheden die zo’n stad
te bieden heeft!
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De profielwerkweek von
ik onvergetelijk

nd
k!
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men eten, zingen,
aar een spreker
steren en gewoon
gezellig chillen.
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GEEF JIJ JE OP VOOR DE
LEERLINGENRAAD?
Onesiforus

Schoolkrant ‘Streekbuis’

Onesiforus is onze leerlingvereniging!

Vier keer per jaar verschijnt er een

Zij organiseren de schoolfeesten,

‘Streekbuis’: de schoolkrant die

een valentijnsactie, het kerstgala,

hélemaal geschreven is voor en

de wintersportdag en allerlei andere

door leerlingen. Verwonder je over

activiteiten die het schoolleven net

de uitspraken van docenten in de

even wat leuker maken. Jaarlijks wordt

vaste rubriek ‘Streektaal’ en lees in

tijdens het verkiezingsfeest de nieuwe

de ‘Docentenbattle’ hoe het gaat als

Onesiforus gekozen.

docenten elkaars lessen overnemen.

ONE

Zip Your Lip

ONE is een groep die regelmatig

Iedere twee jaar doen we met een

bij elkaar komt op school om als

grote groep leerlingen mee aan deze

christelijke leerlingen het gesprek aan

goededoelenactie: 24 uur niet eten

te gaan. Hoe geef je je christelijke geloof

om zoveel mogelijk geld op te halen.

vorm in je dagelijks leven? Dat is een

Het leukste is dat je deze nacht mag

vraag die centraal staat. Tussendoor

doorbrengen op school (mét een

is er veel tijd voor gezelligheid en om

gezamenlijk ontbijt na afloop).

elkaar beter te leren kennen.

Leerlingenraad
Jouw mening telt op Het Streek!
Als je in de leerlingenraad zit, overleg je
regelmatig met onze rector over wat er
op school gebeurt. De leerlingenraad is
altijd op zoek naar nieuwe, enthousiaste
leden. Ook als brugklasser ben je dus
welkom in onze leerlingenraad!
HETSTREEK.NL
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VERBETER JE SKISKILLS
TIJDENS HET SKIKAMP!
Masterskip

Onder leiding van onze enthousiaste

Masterskip is een zeilavontuur

muziekdocenten repeteer je voor

van zo’n 6 weken op ‘de Wylde

een optreden, bijvoorbeeld tijdens

Skikamp

Swan’, speciaal voor havo 4- en vwo

het adventsconcert of op onze Grote

In de voorjaarsvakantie reizen

4-technasiumleerlingen. Je doet

Muziekavond.

wij met een groep bovenbouwleerlingen
af naar Oostenrijk. Tijdens een

allerlei vaardigheden op het gebied van
wiskunde, natuurkunde, biologie en

Adventsconcerten

fantastische week in de sneeuw krijg

techniek op. Daarnaast is het natuurlijk

Ieder jaar in december treden leerlingen

je de kans om (beter) te leren skiën of

een unieke ervaring! Zeil jij mee?

en docenten in de Beatrixkerk twee

snowboarden. Ervaring is niet nodig!

avonden op voor ouders en andere

Schoolorkest en schoolkoor

belangstellenden. Je gaat gegarandeerd

Olympic Moves

Zing jij of bespeel je een instrument?

met een kerstgevoel naar huis.

We doen met verschillende teams mee
aan de grootste schoolsportcompetitie

Sluit dan aan bij ons schoolorkest, de
schoolband of het schoolkoor.

Musical

van het land. Korfbal, volleybal, voetbal:

Elke twee jaar studeren leerlingen

zomaar een greep uit de (team)sporten

van onze school onder leiding van een

waarmee wij de afgelopen jaren de

regisseur, een choreograaf én onze

landelijke finale haalden.

muziekdocenten een spetterende
musical in. Dit jaar voeren we
‘This is me!’ drie keer op in
De Basiliek in Veenendaal.

Zeilkampen
In de zomervakantie gaan wij met
verschillende groepen leerlingen op
zeilkamp naar het Friese Langweer.
Leerlingen hebben de keuze uit een
trekkamp en een landkamp.
SAMEN LEREN, SAMEN LEVEN

We hebben een
musical leren maken
en uitgevoerd voor
een echt publiek.

HETSTREEK.NL

Samen leren
en samen leven
doe je op
Het Streek!

Bovenbuurtweg 1
6717 XA Ede
Telefoon 0318 - 63 25 05
E-mail loc.bbw@hetstreek.nl
SAMEN LEREN, SAMEN LEVEN

HETSTREEK.NL

