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Als u deze Nieuwsbrief ontvangt zitten we alweer op de helft in de maand november.
De reis van 4 mavo 4 naar Londen ligt ook al weer achter ons.
Ook hebben we de eerste Toetsweek voor 4 mavo achter de rug en de cijferlijsten zijn net uitgereikt. Nu  kunnen  
de leerlingen zich voorbereiden op de herkansingsmogelijkheid op dinsdag 27 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 achter de rug en we ontvangen de leerlingen van groep 8 op twee momenten 
op onze, ondertussen traditionele, “Meedraaidagen”, op donderdag 22 en 29  november.
Alle  leerlingen van de basisscholen van groep 8 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 
Halloweendisco en het programma van de ANWB: “Streetwise” voor klas 1 en 2.
Ook is er ruime aandacht voor het verslag van de Ouderavond, die door de ouderraad georganiseerd is op 
maandag 5 november. Dat was een echte aanrader.
Ook kunt u een verslag vinden over het uitreiken van de 10 DSD diploma’s op donderdag 15 november.

Noteert u ook de datum van het eerste ouderspreekuur op dinsdag 27 november. De brief met het rooster is 
reeds aan u verzonden.
Sinterklaas valt dit jaar op een woensdag 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 19 december; de “Goede Doelendag” en de Kerstviering op vrijdag 21 december en de start van het 
nieuwe jaar in januari 2019.

Met vriendelijke groeten, 

J.Grimm  
directeur
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Open huis en voorlichtingsavond 
 

Op woensdag 16 januari 2019 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 wel-
kom, 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 14 januari 2019 een voorlichtingsavond wor-
den gehouden voor de ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen van groep 8. De avond begint om 19.30 
uur. 
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Op woensdag 7 november hebben de leerlingen van klas 1 en 2 de ANWB Streetwise dag gehad. Een 
interactief verkeersprogramma, dat landelijk wordt ingezet voor het voortgezet onderwijs, om de leer-
lingen 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! 

Een aula vol trotse leerlingen en evenzo trotse ouders bij de uitreiking van het diploma Duits, afgelopen 
week. Voor Godfried Richter is dat altijd een terugkom-moment, omdat de geslaagde leerlingen nu allemaal 
of de bovenbouw havo/vwo volgen op een andere locatie, of een mbo-opleiding doen. Ook voor docent 
Miriam Peters, inmiddels met pensioen, was het erg leuk om nog even op school terug te zijn.

“Het is nu al het tweede jaar, dat we het Deutsche Sprachdiplom
uit kunnen reiken”, sprak Miriam Peters haar oud-leerlingen toe. “Vorig jaar waren we überhaupt de eerste 
school en nog altijd is het aantal scholen dat gecertificeerd is om het diploma af te nemen heel beperkt. Je 
wordt namelijk als school niet zomaar toegelaten tot het DSD-programma en moet eerst bewijzen dat er 
een goed niveau gehaald wordt. Godfried Richter is dus heel trots, dat het in de eredivisie kan meespelen! 
En jullie horen straks bij de kleine elite, die zo’n diploma in zijn bezit heeft.”

Het diploma is een internationaal erkend, Duits staatsexamen van het Duitse ministerie van onderwijs, de 
Kultusministerkonferenz. “Zet dit op je CV”, maande Miriam. “Ik geef nu cursussen in het bedrijfsleven en 
zie hoeveel vraag er is naar mensen die de Duitse taal beheersen. Want Englisch ist ein Muss
aber Deutsch ist ein Plus!”

De vertegenwoordigster van het Duitse Auslandsschulwesen,
Sabine Hagenauer, was bij de uitreiking aanwezig. 
Directeur Joop Grimm vertelde over het belang van het 
spreken van meerdere talen. Walter Steenhoff, als leraar
Duits de opvolger van Miriam Peters, gaat het examentraject 
voortzetten.

Artikel Rozenburgse Courant.

Speciaal voor ouders van Speciaal voor ou-DSD diploma uitreiking
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Speciaal voor ouders van Speciaal voor ou-Rotterdams Stadsdictee
Op dinsdag 20 november deden drie leerlingen van het PENTA college CSG Godfried Richter mee 
aan het jaarlijkse Rotterdamse Stadsdictee.  

Jesslyn Heijmans, Thomas Boone en Denise Poolman uit de brugklas hadden de voorronde op school 
gewonnen en mochten als afgevaardigden naar het Rotterdamse stadhuis op de Coolsingel. Het dic-
tee werd ook dit jaar weer voorgelezen door burgemeester Aboutaleb en had als thema “burgerschap”. 
In totaal namen deze avond 44 leerlingen deel aan het dictee. Wethouder Judith Bokhove (jeugd en 
taal) heeft de winnaars van het Stadsdictee 2018 bekendgemaakt. Het was een spannende wedstrijd.
Het dictee werd dit jaar geschreven door de bekende kinderboekenschrijver Marlies Slegers, bekend 
van het boek ‘Vijftien’. Een vakkundige jury, bestaande uit Marlies Slegers, Ismail Aghzanay (winnaar 
Verkiezing Leraar van het Jaar 2018, in de categorie voortgezet onderwijs) en dichter Derek Otte, hield 
toezicht en gaf na het maken en het nakijken een terugkoppeling van de meest opvallende zaken en 
de meest gemaakte fouten. Met het Stadsdictee zijn leerlingen op een leuke een leerzame manier met 
taal bezig. 
Dit jaar waren er namens het PENTA college helaas geen winnaars, maar de drie brugklassers gingen 
naar huis met een gesigneerd boek van Marlies Slegers, een certificaat van deelname en een hele 
leuke ervaring om op terug te kijken.
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Halloweendisco

Halloweendisco

Speciaal voor ouders van Speciaal voor ou-Theatervoorstelling ‘Blauwe plekken’
De leerlingen van klas 1 en 2 hebben maandag 19 november de theatervoorstelling Blauwe 
Plekken gezien. Deze voorstelling over kindermishandeling is een bewerking van het gelijknamige 
boek van Anke de Vries. Blauwe plekken is het verhaal van Judith, die door haar moeder wordt 
geslagen, maar dit geheim weet te houden. Totdat ze ziet dat het ook anders kan. Pas met behulp 
van haar vriend Michiel durft ze zich te verzetten…

Jaarlijks zijn 119.000 kinderen het slachtoffer van kindermishandeling. Ruim 50 kinderen vinden 
als gevolg hiervan zelfs de dood. Van 19 t/m 25 november 2018 is het de Week tegen kindermis-
handeling. Op 20 november is de Dag van de rechten van het kind.

Naar aanleiding van de voorstelling is er met leerlingen over kindermishandeling gesproken. De 
leerlingen hebben geleerd waar kinderen recht op hebben. Ze weten wat je kunt doen als je ie-
mand kent die mishandeld wordt.

Vrijdagavond 19 oktober was het feest op Godfried Richter. Het thema was Halloween en
de school was omgetoverd tot een griezelig en swingend gebeuren met onder meer een donkere
‘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. 
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Speciaal voor ouders van Speciaal voor ou-Thema ouderavond 
De ouderraad had op maandag 5 november haar jaarlijkse ouderavond voor de ouders/verzorgers van 
klas 1 en 2 georganiseerd.
Het onderwerp was:  “meer leren in minder tijd”, effectiever en efficiënter huiswerk maken.
Ankie Romijn was voor deze avond uitgenodigd om een presentatie te geven en een korte toelichting 
te geven op haar boek met de al eerder genoemde titel.
Een 25 tal ouders en bijna alle docenten waren aanwezig op deze zeer boeiende avond.
“Huiswerk is de sleutel tot de afronding van een succesvolle middelbareschooltijd. De meeste leer-
lingen geven aan dat ze of een druk sociaal leven hebben, of goede cijfers op school. Meer leren in 
minder tijd geeft leerlingen en ouders praktische tips om beide te combineren”.

Alle aanwezig ouders en docenten hebben, namens de ouderraad, het boekje dat bij de lezing bespro-
ken is ontvangen. Handig om haar verhaal nog een rustig thuis na te lezen en met zoon of dochter te 
bespreken.
Na haar presentatie is er verder aan tafel nog doorgepraat met ouders en docenten.
Om ongeveer 21.00 uur kwam er een einde aan deze avond, die iedereen zeer de moeite waard vond.

  nieuw
sbrief

De Ouderraad heeft ten doel de betrokkenheid van de ouders bij de school te vergroten, en in 
brede zin ondersteuning te geven voor het bieden van ontplooiingskansen aan de leerlingen van de 
school.
Iedere ouder kan zijn vraag of opmerking kwijt aan de ouderraad via het mailaccount: ouderraad-
gr@ penta.nl. De ouderraad zal uw vraag dan proberen te beantwoorden of bij de directie onder de 
aandacht brengen.  
 

Ouderraad
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Speciaal voor ouders van Speciaal voor ou-

Godfried Richter op Facebook

Werkweek Londen
Afgelopen week zijn de leerlingen van 4 mavo naar Londen geweest. We verzamelden ons rond 19.30 uur 
in de hal van de Stena Line in Hoek van Holland. Voor sommige leerlingen viel het afscheid zwaar, maar 
met een mooie reis in het vooruitzicht en een paar troostende woorden lukte het uiteindelijk en werden we 
uitgezwaaid.

Om 22.00 uur vertrok de boot richting Harwich. Na een korte nacht kwamen we om 07.00 in de haven van 
Harwich aan. We werden gewekt met een vrolijke wake-up call, zodat alle leerlingen op het afgesproken 
tijdstip in de hal verschenen, sommigen nog een beetje slaperig. 
Vervolgens namen we de trein van Harwich naar Londen Liverpool Street. En na een reis van ongeveer 
anderhalf uur arriveerden we op één van de drukste stations van Londen. Het was dan ook een hele uitda-
ging om ervoor te zorgen dat alle 35 leerlingen met hun bagage het juiste metrostation hadden gevonden. 
Eenmaal aangekomen bij het hostel zochten de leerlingen hun kamers op. Een aantal had een viersterren-
hotel verwacht, maar nam uiteindelijk toch genoegen met een wat minder luxe onderkomen.

De eerste dag stond een bezoek aan het Britsh Museum op het programma, daarna gingen we naar Ox-
ford Street waarnaar hartenlust geshopt kon worden. Het was de bedoeling dat we nog een lange wande-
ling langs de Thames zouden maken, maar de vermoeiende reis en de korte nacht lieten dat niet toe, dus 
werd het programma wat ingekort. Na een korte wandeling naar de Tower en de Tower Bridge werd de 
eerste dag afgesloten met het nuttigen van een maaltijd in een All You Can Eat pizza- en pasta restaurant. 
De tweede dag stond in het teken van een bezoek aan Buckingham Palace waar omstreeks 11 uur de 
wisseling van de wacht zou plaatsvinden. Ons geduld werd behoorlijk op de proef gesteld, maar het lange 
wachten werd beloond. Dit jaar stond in het teken van de 70ste verjaardag van prins Charles. Helaas kre-
gen we hem niet te zien.  Vervolgens gingen we richting London Eye (de ‘verrassing’). Het prachtige weer 
zorgde ervoor dat we een schitterend uitzicht hadden over de stad Londen. Daarna was het weer tijd om 
te shoppen. Dit keer gingen we naar het gezellige Picadilly Circus en Leicester Square waar de leerlingen 
een bezoek konden brengen aan o.a de Lego Store en de M&M’s shop. De tweede dag werd afgesloten 
met de musical Thriller waar de leerlingen zichtbaar van genoten.

De laatste dag werd er ’s ochtends een bezoek gebracht aan het duurste warenhuis Harrods in de wijk 
Knightsbridge. Daarna werd het Natural History Museum bezocht. En voor wie nog niet uitgeshopt was 
en nog de laatste cadeautjes voor thuis wilde kopen, kreeg daartoe de gelegenheid in Covent Garden en 
Leicester Square. Toen was het tijd om de bagage op te halen en richting huiswaarts te vertrekken.
Moe van alle opgedane indrukken en weinig slaap kwamen we ‘s ochtends om 8u30 weer aan in Hoek van 
Holland. Iedereen was blij zijn familie weer terug te zien. Het was een geslaagde en leerzame week, mede 
geholpen door het schitterende weer!
 Ouderraad
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Uitreiking DSD

Traktatie van meneer Alblas

Jaaragenda week 52 t/m week 8
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

Pagina 7 van 14
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Getypte tekst
TW2

Basis
Getypte tekst

Basis
Getypte tekst

Basis
Notitie
Toetsweek 2 begint op vrijdag 18 januari 2019 i.p.v. maandag 21 januari 2019.
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Traktatie van meneer Alblas
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Jaaragenda week 52 t/m week 8

WK DAG DATUM LEERLINGEN/OUDERS
4 PERIODE 3

ma 28-jan Week van de procestechniek                                                                                          TW2

di 29-jan

wo 30-jan

do 31-jan 3 havo vakpresentatie op RV

vr 1-feb

5 PERIODE 3
ma 4-feb
di 5-feb Schaatsen Uithof klas 1t/m 4            

Uitreiking cijfers SE2   
Aanvraag herkansing 4 mavo

wo 6-feb Uitreiken rapport 2 Onderbouw
Opgeven ouderspreekuur 2 
3 havo profielkeuzeavond op RV

do 7-feb

vr 8-feb

6 PERIODE 3
ma 11-feb

Knip rooster

di 12-feb Laatste dag opgeven ouderspreekuur 2
Herkansing SE 2: 13.35 uur

wo 13-feb

do 14-feb Valentijnsdag/rozenactie
Inleveren voorlopige profielkeuze klas 3b

vr 15-feb

7 PERIODE 3
ma 18-feb Ouderaad 3: 19.30 uur

di 19-feb Sectorwerkstuk 5; 4 mavo 14.20 uur

wo 20-feb Ouderspreekavond: vanaf 18.30 uur

do 21-feb Inleveren voorlopige profielkeuze 2 en 3 mavo 

vr 22-feb
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Jaaragenda week 52 t/m week 8

WK DAG DATUM LEERLINGEN/OUDERS
8 PERIODE 3

ma 25-feb

di 26-feb

wo 27-feb

do 28-feb

vr 1-mrt

9 PERIODE 3
ma 4-mrt Toetsvrijedag

di 5-mrt

wo 6-mrt rekentoets 2F  3m/3b/4m

do 7-mrt

vr 8-mrt

10 PERIODE 3
ma 11-mrt

di 12-mrt

wo 13-mrt

do 14-mrt

vr 15-mrt
11 PERIODE 3

ma 18-mrt

di 19-mrt

wo 20-mrt

do 21-mrt Kangoeroewedstrijd

vr 22-mrt TW3

VOORJAARSVAKANTIE
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Basis
Doorhalen

Basis
Notitie
Toetsweek 2 eindigt op vrijdag 25 januari 2019 i.p.v. maandag 28 januari 2019.




