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Als u deze Nieuwsbrief ontvangt zitten we alweer bijna op de helft in de maand november.
De werkweken van klas 2 naar Gemert en klas 4 naar Londen liggen al weer ver achter ons.
Ook hebben we de eerste Toetsweek voor 4 mavo net achter de rug en worden de cijferlijsten op 14 
november uitgereikt. Daarna kunnen  de leerlingen zich voorbereiden op de herkansingsmogelijkheid op 
dinsdag 21 november. Voor sommige leerlingen vallen de toets resultaten van deze eerste week wat tegen. 
Reden temeer om er vol tegen aan te gaan voor de tweede toetsweek die in januari plaatsvindt.

De voorlichtings- avonden voor de ouders van de groepen 8 van alle basisscholen ( De Rank, de Regenboog, 
de Phoenix en de Rozenhorst)  zijn voor een deel achter de rug en we ontvangen de leerlingen van groep 
8 op twee momenten op onze, ondertussen, traditionele “Meedraaidagen”, op donderdag 16 en donderdag 
23 november.
Alle  leerlingen van de basisscholen in Rozenburg krijgen die dag een 5 tal lessen en bovendien zorgt de 
school voor een lekkere lunch. Op deze manier kunnen de aankomende brugklas leerlingen kennismaken 
met nieuwe vakken in het Voortgezet Onderwijs.

Verder vinden er natuurlijk nog steeds activiteiten voor verschillende leerjaren plaats. Zo kunt u in deze 
Nieuwsbrief o.a. iets lezen over de deelname van twee leerlingen uit klas 1 aan het Rotterdams Stadsdictee 
, de MBO keuze markt, de Halloweendisco en het programma van de ANWB: “Streetwise” voor klas 1,2 
en 3.

Aangezien we dit cursusjaar gestart zijn met onze “Huiswerk slimme school” is daarover  een artikel in 
de Rozenburgse Courant verschenen. Dit artikel drukken we hier nogmaals af omdat u het artikel wellicht 
heeft gemist. Een korte evaluatie leert ons dat wij ons doel bereiken en dat er in de meeste klassen een 
goede huiswerk houding in deze lessen heerst.

Noteert u ook de datum van het eerste ouderspreekuur op dinsdag 21 november. De brief om voor deze 
avond in te schrijven is reeds per post aan u verzonden. Inschrijven kan tot en met 14 november.
Sinterklaas valt dit jaar op een dinsdag en  dat betekent dat wij in het jaarrooster opgenomen hebben dat 
de lessen na 12.50 uur, vervallen.

Half december verschijnt de volgende Nieuwsbrief, waarin we aandacht zullen besteden aan het Kerstgala 
van woensdag 20 december; de “Goede Doelendag” en de Kerstviering op vrijdag 22 december en de 
start van het nieuwe jaar in januari 2018.

Met vriendelijke groeten, 

J.Grimm  
directeur
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Op woensdag 10 januari 2018 houden we weer ons jaarlijks OPEN HUIS en wel van 14.30 uur tot 16.30
uur en van 19.00 uur tot 21.00 uur. Niet alleen leerlingen van groep 8 en hun ouders zijn welkom, maar u
en jij natuurlijk ook. Ik nodig hierbij dan ook iedereen, ouders/ grootouders van harte uit om een kijkje in de 
school te komen nemen. 
We zien vaak veel familieleden van onze leerlingen verschijnen en dat geeft dan een gezellige drukte. Alle 
vakken presenteren zich op die dag in de verschillende lokalen. Ook zullen er allerlei activiteiten in de aula 
plaatsvinden. 
 
Voorafgaand aan deze dag zal er op maandagavond 8 januari 2018 een voorlichtingsavond worden gehou-
den voor de ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen van groep 8. De avond begint om 19.30 uur. Deze avond is 
minder geschikt voor de leerlingen zelf, omdat er veel informatie wordt verstrekt die voor hen niet zo interes-
sant zal zijn. De structuur van het voortgezet onderwijs zal aan de orde komen en ook de leerlingbegeleiding 
krijgt een prominente plaats toebedeeld. Begin januari zal er in de plaatselijke pers een advertentie geplaatst 
worden.

Open huis en voorlichtingsavond

Mentoravonden

Mentoravonden

Programma van Toetsing en Afsluiting
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Open huis en voorlichtingsavond

Mentoravonden

Speciaal voor ouders van Speciaal voor ou-Huiswerkslimme school

Mentoravonden

Programma van Toetsing en Afsluiting

Het Penta college Godfried Richter is dit schooljaar begonnen met huiswerkslimme roosters voor de hele 
school. Tijd voor een tussenbalans. “Huiswerk maken wordt een steeds groter probleem”, legt directeur Joop 
Grimm uit.  “Leerlingen hebben andere interesses.  Wij hebben aan het team en de ouderraad gevraagd waar 
hem de kneep zit. Zo zijn we op dit idee gekomen.”

De lessen zijn huiswerkslim, maar niet huiswerkvrij.  “We hebben de lesuren vijf minuten korter gemaakt. Zo 
houden we gemiddeld drie uur per week over. In die drie uur gaan de leerlingen huiswerk maken, op dinsdag, 
woensdag en donderdag, altijd midden op de dag. Ze kunnen dan ook niet zeggen dat ze geen huiswerk heb-
ben, want er zijn al lesuren geweest.”

Docenten zijn ingeroosterd om de klassen tijdens de huiswerkuren te begeleiden. “Zeker in de onderbouw kun-
nen ze ook vakken uitleggen, zelfs als dat hun vak niet is. Als de leerlingen het slim aanpakken, zijn ze klaar 
met hun huiswerk als ze thuis zijn. Alleen hun toetsen moeten ze dan nog leren.”

In de brugklas krijgen de leerlingen tijdens hun huiswerkuren studievaardigheden aangeleerd. Daar wordt het 
boekje De Gereedschapskist voor gebruikt. Joop Grimm: “In het boekje zitten onderdelen als woordjes leren, 
teksten leren, samenvatten en presenteren. Daar zijn we nu twee maanden mee bezig.”
Later komen daar ook ICT vaardigheden bij. “Vooral Word en PowerPoint. Of aandacht voor hoe je een mailbe-
richt maakt. Ook cyberpesten wordt in die uren behandeld.”

De leerlingen en het team zijn tot nu toe tevreden over het systeem. “Er wordt echt gewerkt.” 
Het team gaat vanaf januari ook een beloningssysteem gebruiken. “Leerlingen die het goed doen, kunnen tij-
dens een van de huiswerkmomenten workshops gaan volgen als muziek, fotografie, koken, techniek en sport. 
We hopen daar ongeveer een derde van 185 leerlingen enthousiast voor te krijgen.”

Artikel Rozenburgse Courant van 18 oktober 2017.
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Speciaal voor ouders van Speciaal voor ou-Opgeven ouderspreekuur

Het eerste ouderspreekuur vindt plaats op dinsdag 21 november vanaf 18.30 uur. Op donderdag 9  
november is de uitnodigingsbrief, per post, naar u verstuurd. In deze brief wordt uitgelegd hoe u zich 
kunt aanmelden. 

U kunt zich inschrijven tot uiterlijk 14 november a.s.

Speciaal voor ouders van Speciaal voor ou-ANWB Streetwise

Op woensdag 1 november hebben de leerlingen van klas 1, 2  en 3 de ANWB Streetwise dag gehad. Een 
interactief verkeersprogramma, dat landelijk wordt ingezet voor het voortgezet onderwijs, om de 1e, 2e en 
3e jaars leerlingen bewust te maken van de gevaren in het verkeer. Jongeren tussen de 12 en 16 jaar lopen 
veel risico in het verkeer. Er moet ineens grotere afstanden overbrugd worden en het groepsgedrag speelt in 
toenemende mate een rol waardoor ze meer oog hebben voor elkaar en hun mobiel, dan voor het verkeer. 

Tijdens de interactieve Verkeersworkshop ‘IK & het verkeer!’ werden de leerlingen zich bewust van hoe zij 
zelf aan het verkeer deelnemen en het nemen van eigen verantwoordelijkheid in het verkeer. De Verkeers-
workshop werd geheel afgestemd op de belevingswereld van de doelgroep en er werd gesproken over de 
kosten van verkeersboetes, aantallen verkeersslachtoffers en het gebruik van de mobiele telefoon. Ook werd 
er ingespeeld op de emotie door het tonen van confronterende beelden. Het volgende programma hebben de 
leerlingen gevolgd: Dode hoek, Mobiliteitsgame, Kennisquiz, Computerspel ‘kan dat of kan dat niet’ en Scoo-
tersimulatie: zien en gezien worden! En daarnaast een leerzame game met een Virtual Reality bril. Ethische 
verkeersdillema’s en persoonlijke ervaringen vormde de rode draad.
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Speciaal voor ouders van Speciaal voor ou-Rotterdams Stadsdictee 2017Speciaal voor ouders van Speciaal voor ou-Opgeven ouderspreekuur

Speciaal voor ouders van Speciaal voor ou-ANWB Streetwise

Speciaal voor ouders van Speciaal voor ou-MBO-keuzemarkt 11 januari 2018
Er is veel te kiezen in het MBO! Daarom is voor klas 3 en 4 mavo de keuzemarkt weer georganiseerd. 
Op donderdagavond 11 januari zijn voorlichters van de mbo-opleidingen aanwezig om in de lokalen 
van de PENTA campus in Hoogvliet, voorlichting te geven over de gekozen studie en antwoord te ge-
ven op alle vragen. Op het centrale plein staan bovendien informatiekramen van alle mbo-opleidingen 
in de omgeving. De betrokken leerlingen hebben een info gids en aanmeldingsformulier ontvangen. 
Opgeven? Doe dit dan uiterlijk 22 november. Voor alle leerlingen uit 3mavo wordt verwacht dat zij aan-
wezig zijn. Voor 4mavo is het een herkansing van vorig jaar.

Op woensdag 1 november deden Sanne uit 1a en Lorena uit 1b mee aan de vijfde editie van het Rotter-
dams stadsdictee. Sanne en Lorena streden met nog 39 andere leerlingen uit Rotterdamse brugklassen om 
de titel “Beste Speller van Rotterdam 2017”. In het Rotterdamse stadhuis op de Coolsingel las burgemees-
ter Aboutaleb het dictee voor, dat geschreven was door Mirjam Mous, o.a. bekend van het spannende en 
succesvolle jeugdboek BOY 7. 

Het was een pittig dictee en een spannende wedstrijd. Met het Stadsdictee zijn leerlingen op een leuke een 
leerzame manier met taal bezig. Sanne en Lorena waren via een voorronde op school geselecteerd als 
beste spellers van de PENTA brugklassers. Helaas zijn de meiden niet in de prijzen gevallen. Wel kijken 
we terug op een hele leuke avond. Alle deelnemers zijn sowieso naar huis gegaan met een certificaat van 
deelname, hun nagekeken dictee én een gesigneerd exemplaar van het nieuwste boek van Mirjam Mous: 
“2C”, een hele spannende thriller.
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Speciaal voor ouders van Speciaal voor ou-Halloweendisco

Afgelopen vrijdagavond 3 november was het feest op Godfried Richter. Het thema was Hallo-
ween en in de week ervoor was de hele school al in de ban van een GR-uwelijk moordspel à 
la Cluedo. De hele week waren er clues door de school te vinden om het raadsel op te lossen. 
De ontknoping vond vrijdagavond plaats op de disco en er was een leuke prijs voor de snelste, 
juiste oplossing.
De school was omgetoverd tot een griezelig en swingend gebeuren met onder meer een don-
kere ‘creep room’, waarin de leerlingen de stuipen op het lijf werden gejaagd door docenten die 
verkleed en verstopt waren. Het gegil en gejoel was niet van de lucht. Al met al een spannende, 
maar hele gezellige avond. Volgend jaar weer! 

Speciaal voor ouders van Speciaal voor ou-Gebruik mobiele telefoon
Wat betreft het gebruik van mobiele telefoons op school zijn er duidelijke afspraken gemaakt aan het begin 
van het jaar met u als ouders en met de leerlingen.
We constateren nu echter dat deze afspraken aan het verwateren zijn en daarom is er met het team afge-
sproken de regels nadrukkelijker te gaan controleren. Het is namelijk zeer hinderlijk als er gedurende de les, 
de telefoon steeds geraadpleegd wordt.

De volgende afspraken zijn gemaakt:
De leerling mag de telefoon in het hele gebouw gebruiken, maar voor de lokalen geldt de volgende af-
spraak: 
De leerling heeft de volgende keuze:
1. De telefoon wordt opgeborgen in het kluisje
2. De telefoon wordt bij binnenkomst in het lokaal in het zo genaamde “Telefoonhotel” gestopt.  
Dat is dan wel op eigen risico.
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Speciaal voor ouders van Speciaal voor ou-Halloweendisco Speciaal voor ouders van Speciaal voor ou-Jaaragenda november en december (+ week 1)

43 PERIODE 1
ma 23-okt Toetsvrije dag

di 24-okt Lesvrijedag 

wo 25-okt
do 26-okt
vr 27-okt

44 PERIODE 1
ma 30-okt TW1

di 31-okt TW1

wo 1-nov TW1
Project streetwise klas 1,2,3

do 2-nov TW1

vr 3-nov Schoolavond klas 1 t/m 4.                                                                                            
TW1

45 PERIODE 2
ma 6-nov TW1

di 7-nov Lesvrijedag 

wo 8-nov
do 9-nov Uitreiken cijfers rapport 1 OB

vr 10-nov
46 PERIODE 2

ma 13-nov
di 14-nov Sectorwerkstuk 4: 4 mavo 14.20 uur

Uitreiken cijfers SE 1 en aanvraag herkansing
Opgeven ouderspreekavond

wo 15-nov Mcport event 4 mavo techniek

do 16-nov
vr 17-nov

47 PERIODE 2
ma 20-nov
di 21-nov Ouderspreekavond 1  vanaf 18.30 uur.                                         

Herkansing 4mavo TW1: 13.35 uur

wo 22-nov
do 23-nov
vr 24-nov

48 PERIODE 2
ma 27-nov Ouderraad 2: 19.30 uur

di 28-nov
wo 29-nov Basketbal toernooi klas 1 ovb

do 30-nov
vr 1-dec Basketbal toernooi klas 2 ovb

49 PERIODE 2
ma 4-dec
di 5-dec Sinterklaas; lessen stoppen om 12.50 uur

wo 6-dec
do 7-dec
vr 8-dec

Speciaal voor ouders van Speciaal voor ou-Gebruik mobiele telefoon
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50 PERIODE 2
ma 11-dec
di 12-dec Sectorwerkstuk 5: 4 mavo 14.20 uur

wo 13-dec
do 14-dec Kerstreis klas 3  Duitsland: PES

vr 15-dec
51 PERIODE 2

ma 18-dec
di 19-dec
wo 20-dec Kerstgala 20.30- 23.30 uur

Geen lessen na 6e uur
do 21-dec Start lessen om 10.35 uur

vr 22-dec Goede doelendag 
Kerstviering 12.00 uur

52 PERIODE 2
ma 25-dec
di 26-dec
wo 27-dec KERSTVAKANTIE
do 28-dec
vr 29-dec

1 PERIODE 2
ma 1-jan
di 2-jan
wo 3-jan KERSTVAKANTIE
do 4-jan
vr 5-jan
za 6-jan

2 PERIODE 2
ma 8-jan Toetsvrije dag

Voorlichtingsavond ouders nieuwe brugklassers:19.30 uur
di 9-jan
wo 10-jan OPEN HUIS : 14.30-16.30 uur en 19.00 - 21.00 uur                                      

do 11-jan rekentoets 2F 4mavo

vr 12-jan
3 PERIODE 2

ma 15-jan TW2

di 16-jan TW2

wo 17-jan TW2

do 18-jan TW2

vr 19-jan TW2

4 PERIODE 3
ma 22-jan Week van de procestechniek                                                                                          

TW2

di 23-jan
wo 24-jan
do 25-jan 3 havo vakpresentatie op RV

vr 26-jan


