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Zo net voor de voorjaarsvakantie schrijf ik dit bericht. De weken vanaf de kerstvakantie zijn razendsnel 
voorbij gegaan. Vrijdag 23 februari is de laatste schooldag voor de vakantie.
Maandag 5 maart starten de lessen weer; deze dag is zoals al in de jaaragenda vermeld, “toetsvrij”.

Begin januari hebben wij veel ouders en leerlingen van groep 7 en 8 van de basisschool mogen ontvangen 
op ons Open Huis. In de middag was het wat rustiger, maar dat werd ruimschoots gecompenseerd door de 
geweldige drukte in de avond. We kijken terug op een goed verlopen middag/avond.
Spannend hoe de keuze van de groepen 8 leerlingen dit jaar weer uitvalt. Aan de kwaliteit van de school 
zal het in ieder geval niet liggen. In het januari nummer van Elsevier behoorden we immers tot de 
“superscholen:” van Nederland.

Op 29 januari hebben we weer onze traditionele “tafeltjesmiddag” gehouden. Op deze dag bespreken we 
samen met de mentoren van klas 1 en de leerkrachten van groep 8, hoe het met hun leerlingen is vergaan 
op het PENTA.
Het was erg zinvol om de verschillende ontwikkelingen van leerlingen samen te bekijken.
Op dezelfde middag hebben samen met de IB’ers en de leerkrachten van groep 8 van de basisscholen 
gekeken hoe we de doorstroming vanuit het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs kunnen 
verbeteren. We starten dan op het gebied van taal en rekenen door kennis te nemen van elkaars methoden.

Voor de examenleerlingen van 4 mavo staat er nog 1 toetsweek op het programma die vanaf 22 maart zal 
starten. Extra aandacht vragen de  mondelinge toetsen voor Duits en Nederlands. Zorg er voor dat je alle 
boeken gelezen hebt!

Vermeld kan ook nog worden dat we met een 50 tal leerlingen naar de Schaatsbaan de Uithof in Den 
Haag zijn geweest. Wat minder belangstelling dan vorig jaar, maar dat zal wel te maken hebben met de 
aanwezigheid van de ijsbaan in Rozenburg zelf. Zie verder het artikel in deze Nieuwsbrief.

Namens alle medewerkers wens ik u en jullie alvast een goede vakantie toe.

J.Grimm
directeur 
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In het kader van loopbaanoriëntatie bracht 2A een bezoek aan KEMIRA en het EIC op de landtong.

Bij Kemira gingen we naar het lab, kregen een rondleiding over het terrein. Ook keken we bij de procesope-
rators en in de werkplaats. Na het bezoek op Kemira gingen we naar het EIC. Daar konden de leerlingen aan 
de slag en bekeken ze de tentoonstelling.
We kregen informatie over het werken in de Rotterdamse havens. Niet alleen in de procesindustrie, maar ook 
bij onderhoud en ook in alle denkbare beroepstakken is er in de  regio Rotterdfam veel werk te vinden.

Al met al was het een leuke en leerzame dag.

Bezoek Kemira en EIC

Mentoravonden

Programma van Toetsing en Afsluiting
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Bezoek Kemira en EIC Speciaal voor ouders van Speciaal voor ou-Klas 1 Digiwijs met Donald Duck

Mentoravonden

Programma van Toetsing en Afsluiting

Wat is tegenwoordig de meeste gebruikte taal op aarde? Nee, niet Chinees of “Verweggistaans”. Het is de 
digi-taal, want bijna iedereen zit tegenwoordige op internet. 
Zo begint het stripboek Digiwijs met Donald Duck. 

Online zijn is net als op straat spelen, je moet altijd goed uitkijken. Sommige figuren proberen je wachtwoord te 
kraken om je te bestelen, ook heeft het internet een geheugen als een olifant. Een onhandige actie kan je nog 
jaren achtervolgen. Gelukkig kun je veel gedoe voorkomen, met de slimme tips die je krijgt tijdens deze lessen.

Speciaal voor ouders van Speciaal voor ou-Godfried Richter op Facebook
Ben jij benieuwd naar onze Facebook pagina? Klik dan snel eens op de button: ‘GR op Facebook’, die te
vinden is op onze website www.gr.penta.nl. Wij plaatsen hier foto’s en andere informatie omtrent de school.

<--
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De Uithof 
Op dinsdag 30 januari stond ons jaarlijkse Wintersport Uitje weer op het programma. Met een vrijwillige deel-
name van bijna 50 leerlingen reisden we met een volle bus richting Den Haag om in de Uithof de ijzers onder 
te binden. Een kleine groep uit 4 Mavo kreeg een ski-cursus en klas 1, 2 en 3 zorgde voor de nodige onrust 
op de ijsbaan. ‘Vallen en opstaan’ bleken de twee meest gebruikte woorden en een paar mooie valpartijen 
waren onvergetelijk en werden met flink gejuich met de hele schaatshal gedeeld. Mooi ijs, veel ruimte, weinig 
bezoekers op de baan en met veel enthousiasme hebben we ons de hele middag goed vermaakt. Aan het 
einde van de middag bleken enkele leerlingen ook écht te hebben geleerd hoe te schaatsen. Nu maar hopen 
op een laatste kans op natuurijs en anders is het weer wachten tot volgend jaar!

Speciaal voor ouders van Speciaal voor ou-Valentijnsactie
Rozen zijn rood, viooltjes zijn blauw, was jij een Pokémon, dan koos ik jou. De afgelopen twee weken hin-
gen in de school diverse Valentijn-gedichten en konden de anonieme Valentijn-rozen besteld worden. Voor 
slechts 1 euro konden de leerlingen een schitterende kunstroos bestellen en hier een kaartje voor schrijven. 
Gekozen kon worden uit een beige of roze kaart. Toch lijkt het erop dat het voorjaar nog niet begonnen is 
dit jaar; er werden 17 rozen besteld maar slechts 1 roos was voorzien van de roze ‘liefdes’ kaart. Op Va-
lentijnsdag zijn deze rozen aan de ontvangers gegeven en nu begint het grote speuren; wie heeft de roos 
gestuurd…
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Speciaal voor ouders van Speciaal voor ou-Ouderraad 

5 PERIODE 3
ma 29-jan
di 30-jan Schaatsen Uithof klas 1t/m 4            

Uitreiking cijfers SE2   
Aanvraag herkansing 4 mavo

wo 31-jan Uitreiken rapport 2 Onderbouw
3 havo profielkeuzeavond op RV

do 1-feb
vr 2-feb

6 PERIODE 3
ma 5-feb Laatste dag opgeven ouderspreekuur van 14 februari

Knip rooster
di 6-feb Herkansing SE 2: 13.35 uur

wo 7-feb
do 8-feb
vr 9-feb

7 PERIODE 3
ma 12-feb Ouderaad 3: 19.30 uur

di 13-feb Sectorwerkstuk 6; 4 mavo 14.20 uur

wo 14-feb Valentijnsdag/Rozenactie
Ouderspreekavond: vanaf 18.30 uur

do 15-feb
vr 16-feb Inleveren voorlopige profielkeuze klas 3b/3c

8 PERIODE 3
ma 19-feb
di 20-feb Presentatie sectorwerkstuk 4 mavo: 14.30uur

wo 21-feb Inleveren voorlopige sectorkeuze 2 en 3 mavo

do 22-feb
vr 23-feb

9 PERIODE 3
ma 26-feb
di 27-feb
wo 28-feb
do 1-mrt
vr 2-mrt

10 PERIODE 3
ma 5-mrt Toetsvrij

di 6-mrt
wo 7-mrt
do 8-mrt rekentoets 2F (2e afn.) 3m/3b

vr 9-mrt
11 PERIODE 3

ma 12-mrt
di 13-mrt
wo 14-mrt
do 15-mrt Kangoeroewedstrijd

vr 16-mrt

VOORJAARSVAKANTIE

Speciaal voor ouders van Speciaal voor ou-Jaaragenda week 9 t/m week 18

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: ouderraadgr@
penta.nl. De ouderraad zal uw vraag dan proberen te beantwoorden of bij de directie onder de aandacht 
brengen.
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12 PERIODE 3
ma 19-mrt
di 20-mrt
wo 21-mrt
do 22-mrt TW3

vr 23-mrt TW3

13 PERIODE 3
ma 26-mrt TW3

di 27-mrt TW3

wo 28-mrt TW3

do 29-mrt TW3
Paasviering 
Volleybaltoernooi

vr 30-mrt GOEDE VRIJDAG
14 PERIODE 4

ma 2-apr TWEEDE PAASDAG
di 3-apr

wo 4-apr
do 5-apr Inleveren definitieve sectorkeuze klas 2 en 3 mavo

vr 6-apr Uitreiken cijfers SE3
Aanvraag herkansing 4 mavo
Volleybaltoernooi met BM klas 1 en 2 op GR

15 PERIODE 4
ma 9-apr Ouderraad 4 19.30 uur

di 10-apr
wo 11-apr Uitreiken rapport 3 OB

Herkansing TW 3: 13.35 uur
Inleveren definitieve profielkeuze 3b/3c

do 12-apr
vr 13-apr

16 PERIODE 4
ma 16-apr Excursie Rijksmuseum klas 2

di 17-apr
wo 18-apr
do 19-apr Controle cijfers SE door leerlingen  inleveren SE resultaten.

4mavo -> 4 havo inleveren profielkeuze + advies docenten
vr 20-apr

17 PERIODE 4
ma 23-apr Examentraining

di 24-apr Examentraining

wo 25-apr Examentraining

do 26-apr Examentraining (reserve)

vr 27-apr Koningsdag
18 PERIODE 4

ma 30-apr
di 1-mei
wo 2-mei
do 3-mei

MEIVAKANTIE


