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Als u deze Nieuwsbrief ontvangt, is de zomervakantie weer een aantal weken ten einde en is het nieuwe 
schooljaar inmiddels gestart. De ouders of verzorgers van onze nieuwe brugklasleerlingen wil ik nogmaals van 
harte welkom heten. Ik vertrouw erop dat uw zoon of dochter een goede en plezierige studietijd op Godfried 
Richter tegemoet gaat. 

U ontvangt deze Nieuwsbrief digitaal. Binnen onze organisatie is besloten de nieuwsbrief meerdere malen per 
jaar uit te geven en wel op momenten dat er daadwerkelijk belangrijke informatie voorhanden is. Door deze brief 
niet meer op papier met de leerlingen mee te geven is de kans bovendien groter dat u de betreffende informatie 
op tijd te lezen krijgt. 

Op het personele vlak zijn er dit schooljaar een aantal wijzingen.
Ik verwelkom 5 nieuwe collega’s: de heer W. Steenhoff voor het vak Duits, de heer M. Visser voor aardrijkskunde, 
mevr. M.Nguyen  voor Engels, mevrouw G. Herrewijnen voor Nederlands, als vervangster van mevrouw 
Stouthandel en  mevrouw S. Warren voor Lichamelijke Opvoeding, als vervangster van de lessen van de heer 
Pranger.
Daarbij komen nog 2 stagiaires, te weten Debby de Jong ( onderwijsassistent) en de Niels Wiendels (geschiedenis). 
In deze Nieuwsbrief stellen zij zich aan u voor.

 
Bij deze Nieuwsbrief vindt u de belangrijkste data van activiteiten van dit schooljaar. Ik vraag speciale aandacht 
voor de ouderspreekavonden na rapport 1 en 2. Noteer de data alvast in uw agenda! 
De afgelopen week hebben de leerlingen van de eerste klas een introductieprogramma doorlopen. Wegwijs 
raken in de school en aandacht voor het kennismaken met elkaar stond centraal. Na een leuke roeitocht op het 
Brielsemeer werd de woensdag afgesloten met een geslaagde barbecue op school.

Afgelopen week zijn onze tweede klassen op werkweek naar Gemert geweest. Kennismaken met elkaar en de 
nodige  onderwijskundige activiteiten stonden op het programma. Het was een geslaagde week. Ik wil hierbij 
onze collega’s bedanken voor hun inzet. Het slaap tekort werd in het weekend ingehaald.

In november gaat klas 4 mavo op reis naar Londen, dat is na de eerste tentamen week.
Voor hen is het van groot belang om niet tot het laatste moment te wachten met studeren voor deze toetsweek. 
Begin op tijd!

 
Ik wens alle leerlingen en ook u als ouders/ verzorgers een prettig studiejaar toe. 

J. Grimm 

Directeur
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Even voorstellen

Programma van Toetsing en Afsluiting

 
 

De heer N. Wiendels (WND)
Mijn naam is Niels Wiendels, 21 jaar jong en momenteel studeer ik Economische 
Geschiedenis aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Sinds het begin van 
het nieuwe schooljaar loop ik stage op het Godfried Richter om de laatste fase 
van mijn studie af te ronden. Dit doe ik bij het mooie vak geschiedenis en ik zal 
tot medio februari aanwezig zijn. De eerste kennismaking met de leerlingen van 
het Godfried Richter heeft al plaatsgevonden en naarmate de tijd verstrijkt zal ik 
ook een aantal lessen van dhr. Breukel gaan overnemen, natuurlijk gebeurt dit in 
goed overleg met elkaar! Na februari hoop ik dan mijn laatste lesuren te hebben 
volbracht, waarmee ik officieel mijn lesbevoegdheid behaal. Ik heb er erg veel 
zin in en kijk met een positieve blik naar mijn aankomende stageperiode op het 
Godfried Richter! 

De heer M. Visser (VIR) 
Mijn naam is Michael Visser. Je kent me misschien al omdat ik eerder stagegelo-
pen heb op GR. Na mijn afstuderen wilde ik hier graag terugkomen en gelukkig is 
dat gelukt! Ik geef hier op school nu aardrijkskunde en eigenlijk is dat het leukste 
vak dat je hier kan krijgen ;) Ik kijk er naar uit om met iedereen hier op school sa-
men te werken om er een zo leerzaam én vooral leuk mogelijk jaar van te maken.

Mevrouw M. Nguyen (NGN) 
Mijn naam is Minh Nguyen en ik geef les aan 1 en 2 havo op dinsdag, woensdag 
en vrijdag. Leerlingen kunnen mij vaak vinden in lokaal 7, waar Engelse vlaggen 
hangen en andere materialen die met het Engelse taal en cultuur te maken heb-
ben. Ik geef dan ook het vak Engels. In mijn vrije tijd reis, schrijf en fotografeer ik 
graag. Ik kijk met plezier tegen dit schooljaar aan en hoop samen met de vak-
groep en de leerlingen er een leuk, leerzaam en succesvol jaar van te maken.
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Mevrouw S. Warren (WNS) 
Beste ouders en leerlingen,

Mijn naam is Shaquille Warren. De meeste van jullie zullen mij op school al 
voorbij hebben zien lopen in een trainingsbroek. Ik sta dan ook in de gymzaal 
of op het veld als LO docent, als vervanger van meneer Pranger. Ik hoop dat 
we er een leuke, leerzame en sportieve periode van gaan maken met elkaar! 

Sportieve groet,
Shaquille Warren 
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Speciaal voor ouders van Speciaal voor ou-Even voorstellen

De heer W. Steenhoff (STN) 
Hallo, mijn naam is Walter Steenhoff. Ik ben 54 jaar en geef sinds dit schooljaar 
Duits op Godfried Richter.  Voorheen heb ik 10 jaar op het Jacob gewerkt. Ik ben 
erg blij dat ik nu mijn geluk op deze kleine gezellige school mag beproeven. In de 
eerste plaats hou ik erg van mijn vak en ik hoop dan ook veel hiervan aan mijn 
leerlingen mee te kunnen geven. Ik woon mijn hele leven al in Spijkenisse. De 
weg naar Rozenburg leg ik meestal fietsend af. Ik ben gehuwd en heb 3 kinderen 
en 5 kleinkinderen. In mijn vrije tijd ben ik (als het weer het toelaat) ook veel op 
de fiets te vinden. Daarnaast lees ik graag(niet alleen Duitse literatuur) en  luis-
ter ik graag naar muziek. Ook ben ik een groot hondenliefhebber(hoewel we zelf 
geen hond meer hebben). Op vakantie ga ik het liefst naar Zwitserland omdat je 
daar nog echt de stilte kunt vinden en vanwege het adembenemende landschap. 
Inmiddels heb ik met al mijn nieuwe collega’s en  leerlingen kennisgemaakt. Met 
de ouders nog niet; misschien ontmoeten wij elkaar binnenkort… 
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Mevrouw G. Herrewijnen (HEW) 
Een nieuw gezicht voor Nederlands?

Ja en nee. Mijn naam is Gerrie Herrewijnen en ik ga als tijdelijk vervangster van 
mevrouw Stouthandel aan een aantal klassen Nederlands geven. Toch is God-
fried Richter geen onbekende school voor mij. Van 2000 tot 2005 heb ik hier ook 
les gegeven en het voelt heel vertrouwd met oude bekenden om me heen. Maar 
het doet me zeker goed als ik de collega’s van de nieuwe generatie zie en wat fijn 
als zo’n jonge docent mij op weg helpt met allerlei gedoe op gebied van ICT. En 
de leerlingen? Die zijn nog net als voorheen: een mix van karakters en persoon-
lijkheden. Ze houden je scherp en zorgen ervoor dat onderwijs nooit gaat verve-

Mevrouw D. de Jonge (DBJ) 
Hallo allemaal! 
Ik zal me even voorstellen. Mijn naam is Debby de Jonge en ik woon in Rozen-
burg.
Ik studeer aan de opleiding onderwijsassistent op het Zadkine in Spijkenisse 
en zal na dit laatste jaar MBO verder gaan studeren aan de Pabo. 
Dit schooljaar zal ik in de klassen komen te zitten om leerlingen te observe-
ren, lessen te geven, extra ondersteuning te geven aan de leerlingen, een 
extra handje helpen bij verschillende lessen en om activiteiten te organiseren. 
Ik hoop dit jaar er voor mijzelf achter te kunnen komen of ik verder wil in het 
basisonderwijs of in het middelbaar onderwijs.

Buiten mijn school en stage om, werk ik achter de kassa en doe ik graag leuke 
dingen met vrienden!
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Speciaal voor ouders van Speciaal voor ou-Speciaal voor ouders van nieuwe leerlingen
Aan het begin van het schooljaar verschijnt de nieuwe schoolgids. In de schoolgids is informatie over 
allerhande onderwerpen opgenomen. In het PENTA college wordt een schoolgids samengesteld, die 
uit twee delen bestaat. Het ene deel bevat de informatie die voor alle vestigingen van het PENTA colle-
ge van toepassing is, het andere deel bevat specifieke informatie voor Godfried Richter. Om de kosten 
te beperken wordt de schoolgids niet standaard uitgereikt. Via onze website is de schoolgids bereik-
baar onder het kopje ‘Algemene informatie’ en bij het kopje ‘Publicaties’ kunt u kiezen voor schoolgids.
Mocht u toch hechten aan een papieren versie, wilt u ons dat dan laten weten. We maken dan voor u 
een kopie van onze tekstversie.

In de schoolgids van de vestigingen van het PENTA college zijn de namen van onze personeelsleden 
niet opgenomen. Dit ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Mocht u echter met een docent 
telefonisch contact op willen nemen, dan kunt u de school bellen. Onze administratie zal de betrokken 
docent vragen contact met u op te nemen. Houdt u er wel rekening mee dat de docent wellicht niet alle 
dagen is ingeroosterd, waardoor het kan voorkomen dat u pas een dag later wordt teruggebeld. Een 
uitzondering daarop is uiteraard wanneer het een spoedgeval betreft. In dit geval dient u dit duidelijk 
aan te geven bij de administratie en zal er een oplossing gezocht worden. Wilt u hiermee wel uiterst 
terughoudend zijn. Een andere en snelle manier is om de betrokken docent(e) rechtstreeks een e-mail 
te sturen. Via het ouder- en leerlingenportaal zijn op onze website de adressen te vinden. We gaan er 
vanzelfsprekend vanuit dat u met deze informatie zorgvuldig zult omgaan.

Op het ouderportaal is belangrijke informatie te vinden voor onze leerlingen en hun ouders. Het gaat 
hierbij o.a. om cijferoverzichten, absenties en de publicatie van het basisrooster en de dagelijkse roos-
terwijzigingen. Om de actuele stand te kunnen bekijken, moet u via de website inloggen met een inlog-
naam en een wachtwoord. Deze persoonlijke inloggegevens heeft u aan het begin van het schooljaar 
in een aparte brief toegezonden gekregen. Het is belangrijk dat u deze gegevens zorgvuldig bewaart.
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Speciaal voor ouders van Speciaal voor ou-Mentoravonden 
In week 37 heeft u een uitnodiging voor de mentoravond ontvangen. Deze avond is bedoeld om u 
kennis te laten maken met de mentor die u zoon of dochter gaat begeleiden.  

De avond van klas 1 en 2 vindt plaats op dinsdag 25 september aanvang 19.30 uur. 
De avond voor klas 3 en 4 vindt plaats op maandag 1 oktober: aanvang 19.30 uur.
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Speciaal voor ouders van nieuwe leerlingen

Mentoravonden 

Speciaal voor ouders van Speciaal voor ou-
 
 
Alle leerlingen hebben via de school een boekenpakket ontvangen. Deze boeken worden
door de school in bruikleen uitgegeven aan de leerlingen. Aangezien het om totale
bedragen van meer dan € 300,= gaat, is het van belang dat er zuinig met de boeken
wordt omgegaan.
Het is dan ook verplicht de boeken te kaften.
Binnenkort zullen we dan ook een kaftcontrole gaan uitvoeren om te kijken of alles netjes
gekaft is. Dit herhalen we daarna nog twee keer in het jaar.
Een dringend verzoek aan de ouders om te controleren of de boeken van uw zoon of dochter in orde 
zijn.
Dit voorkomt aan het eind van het jaar een boete, die door ons opgelegd wordt bij beschadigde
boeken.
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Boeken kaften

Speciaal voor ouders van Speciaal voor ou-Vanuit de BRA commissie 
 

Voor het komende schooljaar staan er weer leuke activiteiten op de agenda.
Veel van deze activiteiten zijn voor een of meerdere klassen georganiseerd en hebben een
vak gerelateerd thema. Andere activiteiten zijn schoolbreed en worden georganiseerd door
de Buiten-Rooster-Activiteiten commissie. Dit jaar zal deze commissie niet alleen bestaan
uit een aantal enthousiaste docenten maar zullen leerlingen deze groep aanvullen. Inmiddels
is een flinke lijst vrijwilligers gevuld en zullen we een dezer dagen een loting houden. Op
deze manier hopen we met de schoolfeesten meer leerlingen in de school te halen met
natuurlijk als streven dat iedereen komt!

Voor het eerstvolgende feest is de commissie nu al druk bezig; het Halloweenfeest op vrijdagavond 19 
oktober!
Informatie hierover volgt maar we ‘durven’ het al wel aan om te zeggen dat we weer een stap verder 
gaan dan vorig jaar!
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Speciaal voor ouders van Speciaal voor ou-Stichting meedoen

 
 
Wat aan te vragen? 

Wat kun je aanvragen: 

 sportclub maximaal € 225,- per jaar (alleen contributie die door Jeugdsportfonds wordt vergoed) 
 kunstzinnige vorming zoals bijvoorbeeld muziek, dans en toneel maximaal € 450,- per jaar (alleen organisaties die 

door Jeugdcultuurfonds worden vergoed) 
 scouting 
 tweedehands computer (één per gezin met kinderen vanaf groep 5) 
 zwemlessen vanaf 5 jaar en voor maximaal 2 jaar 
 standaard omafiets (éénmalig per kind, voor kinderen op het voortgezet onderwijs, maximaal twee fietsen per gezin 

per jaar) 
 tweedehands laptop (éénmalig per kind, voor kinderen op het voortgezet onderwijs, maximaal twee laptops per gezin 

per jaar). 
Let op: Er moet een keuze worden gemaakt tussen een fiets of een laptop. Het is niet mogelijk om een fiets èn een 
laptop voor een kind in één jaar aan te vragen .  

 vergoeding mogelijk van schoolreizen/werkweken/excursies voor kinderen van op het basis en voortgezet onderwijs. 
Voorwaarden: 
- slechts éénmaal per schooljaar per kind een aanvraag indienen 
- Meedoen in Rotterdam financiert niet achteraf 
- de bijdrage die St. Meedoen in Rotterdam betaalt is maximaal € 225,- per kind 
- volledig ingevuld aanvraagformulier  

Wat wordt niet vergoed: 

 ouderbijdrage behalve schoolreizen/werkweken/excursies 
 Nota’s voor sport die ouder zijn dan één maand en contributie over een (bijna) afgelopen periode.  

Overige informatie: 

Voor zowel fietsen als computers wordt een eigen bijdrage gevraagd.  

Contributie voor sport, kunstzinnige vorming, wordt, na goedkeuring, alleen aan de vereniging/club overgemaakt. Voor 
aanvragen van cultuur dient u eerst akkoord te krijgen alvorens u uw kind kunt inschrijven voor de cursus. 

www.meedoenrotterdam.nl
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Speciaal voor ouders van Speciaal voor ou-

Godfried Richter op Facebook

Introductiedagen klas 1
De eerste week van de school stond in het teken van de introductiedagen voor klas 1.
Terwijl klas 2, 3 en 4 op school hun boeken kwamen halen en waarschijnlijk met bossen kaftpapier
de keukentafels claimden, waren de beide eerste klassen druk in de weer de school en elkaar te
leren kennen. Gestart werd met een informatie bijeenkomst, wat kun je dit jaar verwachten, hoe
werken we op de middelbare school, met wie zit je in de klas en hoe werkt dat allemaal met die
kluisjes, lokaalwisselingen enzovoorts. Gelukkig konden we na een gezellige lunch naar het sportveld
waar een aantal vijfkampspellen waren klaargezet. Verdeeld in groepen en onder leiding van een
aantal docenten konden de leerlingen het in groepjes tegen elkaar opnemen met een sponzenrace, ski-lo-
pen, vierkant-touwtrekken, waterrace, de dronkenmansrace en het bandenkorfbal. Vraag vooral thuis is na 
wat de spellen inhielden! Hoewel het weer perfect was hebben we het die middag trouwens niet helemaal 
droog gehouden... De geweldige ‘soepele’, ‘elegante’, ‘sierlijke’ capriolen van een aantal eersteklassers 
lieten zowel de docenten als de nieuwe klasgenoten af en toe in een lachstuip achter. De eerste dag was 
een succes en iedereen keek dan ook al uit naar de tweede dag.

Die tweede dag verzamelden de brugklassen zich op school waar zij een boekje met opdrachten kregen. 
Deze opdrachten moesten zij binnen, maar vooral buiten de school uitvoeren en het waren er maar liefst 
40! ‘Verzamel zoveel mogelijk brillen’, ‘Ga gymen met onbekenden’, ‘Doe een polonaise met zoveel moge-
lijk mensen’. Bewijsmateriaal werd per whatsapp naar school gestuurd waar de punten werden verdeeld.
Tijdens een rondje door het dorp hebben we als begeleiding geweldige dingen gezien; leerlingen die
rommel aan het opruimen zijn of een oudere dame helpen oversteken. Leerlingen die proberen de wijk-
agent tot een dansje te verleiden of een huwelijksaanzoek bij een wildvreemde doen. Alweer een leuke 
opdracht! Maar toen... Regen, gaan we roeien ja of nee... Mailtje naar de ouders; we zeggen het middag-
programma af. 

Maar toen... de regen valt mee, gaan we roeien ja of nee... Mailtje naar de ouders; we laten het toch door-
gaan! Keurig op tijd was iedereen weer op school, met de fiets en konden we ondanks de twijfel van die 
ochtend toch naar het Brielse Meer om even lekker het water op te gaan! De buien losten op, de wind viel 
weg en binnen een mum van tijd lagen er 10 roeiboten met daarin 56 gillende brugklassers op het water. 
Het moet gezegd; we hebben nog nooit zo snel zulke goede roeiers gehad want de motorboten van de 
begeleiding moesten een flink stuk varen om te zeggen dat er misschien ook rekening met de terugweg 
gehouden moest worden. Na bijna 2 uur op het water en een flinke heen- en terugtocht op de fiets hadden 
we een lekkere maaltijd wel verdiend. 

De Barbecues werden ontstoken en terwijl de leerlingen met een laatste fotospeurtocht in de school bezig 
waren begon het zachtjes te regenen. Als een wonder viel zelfs de Barbecue niet in het water want alleen 
de docenten die op het laatst probeerden nog een stukje vlees te pakken probeerden te krijgen
hadden last van wat regen. Lucky us...
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Lesrooster
1e uur: 8.00 - 8.45 uur

2e uur: 8.45 - 9.30 uur

3e uur: 9.30 - 10.15 uur

Pauze

4e uur: 10.35 - 11.20 uur

5e uur: 11.20 - 12.05 uur

6e uur: 12.05 - 12.50 uur

Pauze

7e uur: 13.35 - 14.20 uur

8e uur: 14.20 - 15.05 uur

9e uur: 15.05 - 15.50 uur

Traktatie van meneer Alblas

Nieuwe schooltassen voor kinderen Tulip Garden
Al jaren steunen onze leerlingen Tulip Garden, onderdeel van SDWH. Ieder jaar wordt er voor de kerstva-
kantie geld bij elkaar gelopen/gezwommen door de leerlingen. Met een deel van het geld werden dit jaar 
nieuwe schooltassen gekocht. Het andere deel is voor Syam, het sponsorkind van de school. Syam is heel 
blij dat hij hierdoor ook naar school kan gaan.
Drie weken geleden bezochten Steef Alblas, oud-docent van  Godfried Richter, en zijn vrouw Marja op 
eigen kosten alweer voor de derde keer Tulip Garden in India.  Hier wonen 50 weeskinderen. De kinderen 
laten op de foto trots hun nieuwe tassen zien.
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Lesrooster

Traktatie van meneer Alblas

Nieuwe schooltassen voor kinderen Tulip Garden

Werkweek Gemert 
Van 10 tot 14 september is klas 2 op werkweek geweest naar het zonnige Gemert. Stipt om 9 uur vertrok onze 
bus richting de Efteling waar de groep zich enkele uren uit heeft kunnen leven. Om half 4 vertrok hij weer en 
met een kleine vertraging stapte de groep rond de klok van half 6 uit op het kampterrein. Kamerindeling be-
kijken, spullen uitladen, eindeloos vragen of de bedden gewisseld mochten worden om vervolgens aan de 
patatjes te gaan. Hoewel de leerlingen een drukke dag gehad hadden zat er nog genoeg energie in voor een 
spelletje en dus trokken we na het eten al snel het bos van de accommodatie in voor een potje levend ‘leraren’ 
stratego. Wonderbovenwonder was het snel rustig op de slaapkamers en kon ook de leiding genieten van een 
prima nachtrust. De volgende ochtend ging de wekker om 7 uur.
De stoere mannen in de groep hadden aangegeven zin te hebben in een ochtendgymnastiek en werden op hun 
wenken bediend. Na veel springen en rennen gingen we snel aan het ontbijt om daarna op de fiets te stappen. 
De ene groep ging klimmen in een boerenschuur, zo over de koeien heen. De andere groep ging een vlindertuin 
in waar de meest prachtige vlinders gewoon op je hand kwamen zitten. 

Beide groepen ruilden halverwege en stapten in de middag weer op de fiets voor een leuke fietspuzzeltocht die 
getekend werd door afgelopen kettingen, vergeten vragen en verkeerde afslagen. De keuken leverde een lek-
kere pasta af en die avond stond in het teken van een spannend smokkelspel. Omdat het al snel donker werd, 
werd er nog een kampvuurtje gestookt waar een groot deel van de groep nog gezellig omheen zat. Op woens-
dag was de verbazing groot toen nagenoeg héél de groep om kwart voor 7 al buiten stond te wachten op de 
ochtendgymnastiek. De leiding kon dus alweer vroeg aan de bak in de wetenschap dat we daarna lekker gingen 
kanoën. Hoewel de groep geloofde dat we 25km gingen wandelen en absoluut geen zin had om te vertrekken, 
bleek de kano tocht na een korte fietstocht een leuke verrassing. Onderweg moesten punten gescoord worden 
bij de bruggen en bij terugkomst had de achterblijvende groep heerlijke broodjes en een warm soepje klaarge-
maakt. 

De middag werd het programma gewisseld. Meneer Breukel en Lissenberg waren dan ook erg blij met de door 
de groep klaargemaakte nasi en het schone en gesopte kamphuis. In de avond; spelletjesavond! Koekhappen 
op grote hoogte, snoephappen in een enorme emmer, ik hou van Holland en een docentenversie van memory. 
Natuurlijk kon ook het stoelendansen niet ontbreken maar duidelijk was dat de fitte, sportieve en altijd actieve 
leerlingen toch een beetje moe werden. Daarom was het ook niet gek dat na de spellenavond iedereen al snel 
op bed lag. Donderdag beloofde een mooie dag te worden. Woensdag was het nog wat bewolkt en kil met 
wat motregen, maar donderdagochtend brak het zonnetje lekker door. De groep bevond zich toen in Gemert 
waar een fotospeurtocht gedaan werd. Behalve foto’s moesten de leerlingen ook hulp vragen voor bepaalde 
opdrachten en straatnamen zien te vinden. De meeste leerlingen maakten daarna van de gelegenheid gebruik 
om hun eigen lunch te kopen waardoor het een uurtje later in het kamphuis erg rustig was aan de eettafel. Na 
een momentje ‘chilltijd’ werd de groep ingedeeld voor een leuke vijfkamp op het veld. Een sportieve estafette, in 
stijl van de ochtendgymnastiek, een onthoudspelletje, een doorvertelspel, een waterrace én een potje volleybal 
zorgden voor een leuke en niet te zware uitdaging. Halverwege kwam een auto het terrein opgereden met een 
aantal collega’s die de gezelligheidsfactor nog verder kwamen verhogen. Wat de leerlingen niet wisten is dat zij 
kwamen om lekker mee te kunnen doen met de BBQ en ‘de avondactiviteit’, waarvan iedereen door de slechte 
geheimhouding al wist dat dit iets met een spooktocht van doen had. Nadat de duisternis in was getreden wer-
den de leerlingen in 3tallen het afgebakende bos bij het kamphuis ingestuurd en volgden daar een route die ge-
markeerd was met een draad. Langs de draad bevonden zich 6 collega’s die er ‘een onvergetelijke avond’ van 
wisten te maken. Na afloop hebben we weer een gezellig kampvuur gestookt dat flink hoog oplaaide waarna we 
weer heerlijk rustig hebben geslapen.

Helaas brak toen de laatste dag alweer aan. Een stevig ontbijt, spullen inpakken, zalen schoonmaken, laatste 
afwas wegwerken en toen reed de bus al voor. Na een lekkere plons in het zwembad waren we rond de klok 
van 14.45 alweer in Rozenburg en kwam een abrupt einde aan; elke ochtend stevig ontbijten, ochtendgym-
nastiek, een week zonder telefoon, een week niet gamen, corveediensten, je eigen afwas doen, bordspelletjes 
spelen, mensen op straat aanspreken, allerlei leuke activiteiten en de gezelligheid op de slaapzalen die soms 
midden in de nacht door de leiding afgekapt werd.

9



10

  nieuw
sbrief

10

Jaaragenda week 38 t/m 52
WK DAG DATUM LEERLINGEN/OUDERS
38 PERIODE 1

ma 24-sep

di 25-sep Mentoravond klas 1 en 2: 19.30 uur

wo 26-sep

do 27-sep

vr 28-sep

39 PERIODE 1
ma 1-okt Mentoravond klas 3 en 4: 19.30 uur

di 2-okt Sectorwerkstuk 1: 4 mavo 14.20 uur

wo 3-okt

do 4-okt

vr 5-okt

Pagina 3 van 14

WK DAG DATUM LEERLINGEN/OUDERS
40 PERIODE 1

ma 8-okt Ouderraad 1 (VMR): 19.30 uur

di 9-okt

wo 10-okt

do 11-okt Dag van de leraar
VMR met leerlingenraad

vr 12-okt

41 PERIODE 1
ma 15-okt

di 16-okt Sectorwerkstuk 2: 4 mavo, 14.20 uur

wo 17-okt

do 18-okt

vr 19-okt Schoolavond klas 1 t/m 4

42 PERIODE 1
ma 22-okt

di 23-okt

wo 24-okt HERFSTVAKANTIE
do 25-okt

vr 26-okt

43 PERIODE 1
ma 29-okt Toetsvrije dag

di 30-okt

wo 31-okt

do 1-nov

vr 2-nov TW1
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Speciaal voor ouders Jaavan Speciaal voor 
WK DAG DATUM LEERLINGEN/OUDERS
44 PERIODE 1

ma 5-nov TW1

di 6-nov TW1

wo 7-nov TW1
Ouderavond klas 1 en 2 'Puberbrein en hoe help ik mijn kind bij het huiswerk'
Project streetwise klas 1,2,3

do 8-nov TW1

vr 9-nov  TW1

45 PERIODE 2
ma 12-nov werkweek leerjaar 4 Londen

di 13-nov werkweek leerjaar 4 Londen

wo 14-nov werkweek leerjaar 4 Londen

do 15-nov Uitreiken cijfers rapport 1 OB
werkweek leerjaar 4 londen

vr 16-nov werkweek leerjaar 4 Londen
Opgeven ouderspreekavond

46 PERIODE 2
ma 19-nov
di 20-nov Sectorwerkstuk 3: 4 mavo 14.20 uur

Uitreiken cijfers SE 1 en aanvraag herkansing
Rotterdams Stadsdictee

wo 21-nov

do 22-nov

vr 23-nov

47 PERIODE 2
ma 26-nov

di 27-nov Ouderspreekavond 1  vanaf 18.30 uur.                                         
Herkansing 4mavo TW1: 13.35 uur

wo 28-nov

do 29-nov

vr 30-nov
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Speciaal voor ouders van Speciaal voor ou-
WK DAG DATUM LEERLINGEN/OUDERS
48 PERIODE 2

ma 3-dec Ouderraad 2: 19.30 uur

di 4-dec

wo 5-dec Sinterklaas; lessen stoppen om 12.50 uur

do 6-dec

vr 7-dec Basketbal toernooi klas 1 

49 PERIODE 2
ma 10-dec

di 11-dec

wo 12-dec

do 13-dec Kerstreis klas 3  Duitsland ovb

vr 14-dec
50 PERIODE 2

ma 17-dec

di 18-dec Sectorwerkstuk 4: 4 mavo 14.20 uur

wo 19-dec Kerstgala 19.30 uur tot 11.00 uur

do 20-dec Lessen starten het 4e uur

vr 21-dec Goede doelendag
Kerstviering 

51 PERIODE 2
ma 24-dec

di 25-dec

wo 26-dec KERSTVAKANTIE
do 27-dec

vr 28-dec
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WK DAG DATUM LEERLINGEN/OUDERS
52 PERIODE 2

ma 31-dec

di 1-jan

wo 2-jan KERSTVAKANTIE
do 3-jan

vr 4-jan

za 5-jan

1 PERIODE 2
ma 7-jan Toetsvrije dag

di 8-jan

wo 9-jan rekentoets 2F 4mavo

do 10-jan

vr 11-jan

2 PERIODE 2
ma 14-jan

Voorlichtingsavond ouders nieuwe brugklassers:19.30 uur

di 15-jan

wo 16-jan OPEN HUIS : 14.30-16.30 uur en 19.00 - 21.00 uur                                      

do 17-jan

vr 18-jan

3 PERIODE 2
ma 21-jan TW2

di 22-jan TW2

wo 23-jan TW2

do 24-jan TW2

vr 25-jan TW2
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