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Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste jongens en meisjes,

Inmiddels is de aanmelding voor de nieuwe brugklassen afgerond. We starten met een mavo klas en een havo/ 
atheneum klas. In totaal zijn dat 57 leerlingen. Hartelijk welkom op het PENTA college Godfried Richter!

Op woensdag 4 juli a.s. zullen we aan veel leerlingen van 4 mavo, op een feestelijke avond, het diploma kunnen 
uitreiken. 

Op het personele vlak zijn er aankomend schooljaar kleine verschuivingen.
Wij nemen dit jaar afscheid, wegens pensionering van mevrouw M.J.T. Peeters en de 
heer S.A.A. Alblas. Elders in deze Nieuwsbrief zal ik daar wat meer over schrijven.

We begroeten de heer  W. Steenhoff voor het vak Duits en de heer M. Visser voor het vak aardrijkskunde. De heer 
Steenhoff heeft de afgelopen 10 jaar op onze vestiging in Hellevoetsluis, Jacob van Liesveldt, gewerkt. De heer 
Visser heeft 2 jaar stage gelopen op onze school en komt na diplomering weer terug als docent aardrijkskunde.

De laatste twee weken van het jaar zijn voor de leerlingen altijd weer zeer drukke en gevarieerde weken. Niet 
alleen de reguliere lessen staan op het programma maar ook activiteiten zoals de maatschappelijke stage en de 
projectweek komen op het rooster voor. 
Let goed op de afwijkende lestijden! Deze lessen zijn niet terug te vinden op de website van de school!
Klas 2 zal aan het begin van het nieuwe cursusjaar (maandag 10 september) op werkweek vertrekken naar 
Gemert.
Achterin deze nieuwsbrief staan de data vermeld, die te maken hebben met de laatste twee weken van het 
schooljaar en de start van het nieuwe cursusjaar in augustus 2018.
Noteer deze data goed in de agenda.

Vanaf 25 mei 2018 geldt er in heel Europa een nieuwe privacywet genoemd AVG. Dat heeft met name gevolgen 
voor het gebruik van beeldmateriaal rond de schoolactiviteiten.
Aan het begin van het cursusjaar zullen wij , u als ouders, toestemming vragen voor het publiceren van foto’s op 
bijvoorbeeld de website, schoolgids etc.

In deze Nieuwsbrief vindt u ook informatie van de Stichting Meedoen in Rotterdam. Het is een stichting die zich 
inzet om alle leerlingen te laten meedoen ondanks de vaak lastige financiële situatie thuis. 

Namens alle medewerkers van onze school wens ik u en onze leerlingen, alvast een prettige zomervakantie toe.

J. Grimm     
directeur
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Speciaal voor ouders van Speciaal voor ou-Afscheid mevrouw Peeters en de heer Alblas

Miriam Peeters heeft vanaf 2006 de lessen voor het vak Duits op Godfried Richter ver-
zorgd.
Daarvoor was zij ook al werkzaam in het onderwijs op een aantal scholen in onze regio.
Zij was al vanaf het begin een bevlogen mentor van vooral 3e klassen en was uitstekend
op de hoogte van de doorstroom mogelijkheden van onze leerlingen na klas 3 naar 4 havo 
en 4 atheneum van Scala.
Niet alleen haar lessen Duits waren van buitengewone kwaliteit, veel leerlingen mochten 
gebruik maken van de mogelijkheid om zich extra in de Duitse taal te verdiepen en te be-
kwamen en haalde het Deutsche Sprach Dilploma. Ook haar activiteiten op het gebied van 
de uitwisselingen met o.a. Bensberg en de befaamde Aken “kerstreis” verliepen vlekkeloos.
Veel aankomende brugklassers staat het alfabet in het Duits in de meeloopdagen nog in 
het geheugen gegrift. Het was elk jaar weer een groot succes.

Steef Alblas heeft een onderwijs carrière achter de rug van 43 jaar. Eerst 3 jaar in Alkmaar 
en daarna 40 jaar als docent aardrijkskunde, verzorging en maatschappijleer op Godfried 
Richter. Wie heeft er in Rozenburg geen les van hem gehad? Vele oud-leerlingen hebben 
nu zelf kinderen die naar onze school gaan.
Ik zou Steef te kort doen om enkele activiteiten te noemen, maar om alle werkzaamheden 
in de laatste 40 jaar op te gaan noemen zou deze hele Nieuwsbrief in beslag nemen. Ik 
beperk mij tot enkele opvallende zaken.

Al heel veel jaren is hij de stimulerende kracht achter de jaarlijkse Solidariteitsactie, de zgn. 
“Goede Doelen” dag. Op deze dag wordt er geld ingezameld voor goede doelen dichtbij en 
ver weg. Bij het laatste is er elk jaar een bedrag naar het weeshuisproject in India gegaan. 
Enkele malen is Steef daar persoonlijk geld gaan brengen en heeft opmerkelijke producten 
ter plekke voor het weeshuis gekocht.

Bekend zijn zij  “frituur” activiteiten aan het einde van het schooljaar, waarin hij de leerlin-
gen trakteerde op een snack. De hele school kon dan mee genieten van de lucht. Hij heeft 
deze traditie voor de hele school afgesloten op 13 juni. Zie elders in deze Nieuwsbrief.

Ik bedank beide collega’s voor in hun inzet voor onze school. We wensen hen, na hun pen-
sionering, nog vele jaren in goede gezondheid toe met hun partner/echtgenote , kinderen 
en kleinkinderen.
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Afscheid mevrouw Peeters en de heer Alblas Speciaal voor ouders van Speciaal voor ou-
 
 
Bericht over de heer J. Pranger 
 
Donderdag kregen we het bericht, dat onze docent wiskunde en lichamelijk opvoeding de heer J. Pranger , een 
ernstig fietsongeluk heeft gehad.
Hij heeft een aantal nekwervels gebroken en is opgenomen in het Maasstad ziekenhuis.

Door zijn verwondingen zal de heer Pranger gedurende een langere periode zijn lessen niet kunnen geven.
Aangezien hij de organisator is van de sportdag van klas 3 op vrijdag 29 juni, zullen wij helaas deze dag moeten 
laten vervallen.
De mentortaken van klas 3 mavo zullen voorlopig tot het einde van het cursusjaar waargenomen door de heer 
R. de Zoete.

We wensen de heer Pranger en zijn gezin, veel sterkte in deze moeilijke periode en hopen op zijn volledig her-
stel. 
 
 
 
Bericht over mevrouw C. Stouthandel 
 
Mevrouw Stouthandel is al een groot aantal weken met ziekteverlof. Langzamerhand komt in haar situatie een 
lichte verbetering.
Aan het begin van het cursusjaar, eind augustus, zullen we bekijken of zij weer langzamerhand haar lessen kan 
gaan oppakken.
Ook haar wensen we een volledig herstel toe.

3

Bericht over dhr. Pranger en mw. Stouthandel
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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-Stichting meedoen
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Boekenfondsboeken inleveren

Uw zoon of dochter ontvangt uiterlijk een week voor de inleverdatum een boekenlijst met de boeken die
moeten worden ingeleverd. Wilt u samen met uw dochter of zoon alle boeken inspecteren? Kaften eraf
en losse papieren verwijderen alstublieft. Goed onderhouden boeken worden zonder boete ingenomen.
Voor verwaarloosde of beschadigde exemplaren zal een evenredige vergoeding worden gevraagd (vol-
gens de PENTA-schaderegeling, zie de schoolgids).

De boete dient contant afgerekend te worden, direct in de zaal of uiterlijk de dag na het innemen van de
boeken. Indien er niet contant betaald wordt, ontvangt u een rekening van ons. Wij zijn dan wel genood-
zaakt om € 5,00 administratiekosten in rekening te brengen.
Mocht een leerling vanwege omstandigheden niet in de gelegenheid zijn het boekenpakket op het
genoemde tijdstip in te leveren, dan bestaat de mogelijkheid om op een ander moment de boeken in te
leveren. Neemt u in dat geval contact op met onze boekenfondscoördinator, mevrouw L. van der Lelij,
telefoon 0181-212693, om een andere afspraak te maken.

Wij willen u erop attenderen dat de werkboeken en werkschriften tot na de vakantie bewaard moeten
worden, omdat ze voor een aantal vakken in het volgende schooljaar weer gebruikt worden!   
 
 
 
Uitreiking boekenpakketten  
 
Op maandag 27 augustus worden de boekenpakketten uitgereikt aan de leerlingen van alle leerjaren 
(zie rooster op de laatste pagina). De leerlingen uit de klassen 2 t/m 4 ontvangen hun lesrooster na de 
jaaropening.

Boekenfondsboeken 

Speciaal voor ouders van Speciaal voor ou-

Mentoravonden

Programma van Toetsing en Afsluiting

 

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

Lesrooster
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Speciaal voor ouders van Speciaal voor ou-

Godfried Richter op Facebook

De (vrijwillige) ouderbijdrage
Wij doen als school onze uiterste best voor een leeromgeving waarin uw zoon of dochter zich optimaal kan
ontwikkelen op het intellectuele, sociale en emotionele vlak. Met de vergoeding die wij van het Ministerie
van OCW krijgen, kunnen wij uiteraard het normale onderwijs bekostigen. Daarnaast willen wij uw zoon of
dochter meer bieden dan wettelijk vereist. Daartoe zijn er allerlei activiteiten (zoals werkweken, excursies),
die de leeromgeving verrijken en talenten meer tot haar recht laat komen. Ook blijven wij diensten ontwik-
kelen om de service aan ouders en leerlingen en de communicatie met u te verbeteren. 

Voor enkele van deze onderdelen vragen wij aan alle ouders een vrijwillige ouderbijdrage. Zonder die bij-
drage zouden vele activiteiten in het verleden niet mogelijk zijn geweest. Ook dit jaar weer heeft de voltal-
lige medezeggenschapsraad inclusief de oudergeleding met de hoogte van de ouderbijdrage ingestemd. 
Wij bevelen deze bijdrage dus ook dit jaar weer van harte bij u aan.

Aan het begin van het nieuwe schooljaar ontvangt u een e-mail hierover met daarin uitleg en een link. Met
deze persoonlijke link wordt u doorverwezen naar de lijst waar de diverse onderdelen van de ouderbijdra-
gen de diverse andere schoolkosten voor 2018-2019 aangevinkt kunnen worden. Deze site wordt vanaf de 
eerste lesweek opengesteld. De bedoeling is dat u medio september 2018 uw keuzes heeft aangevinkt. 

Mocht u bepaalde bedragen niet kunnen betalen, dan kunt u kijken of u in aanmerking komt voor de kwijt-
scheldingsregeling.
Deze regeling kunt u – evenals het totaaloverzicht van de vrijwillige ouderbijdrage –
vinden op onze website onder het kopje algemene informatie -> schoolkosten. Zodoende heeft u ook een
indicatie van de kosten voor latere leerjaren.

Speciaal voor ouders van Speciaal voor ou-Schoolfotograaf en schoolpas

Schoolfotograaf:

De schoolfotograaf komt langs op dinsdag 4 september 2018. U heeft op dinsdag 12 juni jl, per e-mail, een 
uitgebreide informatiebrief ontvangen.  

Schoolpas: 
 
De schoolpas van schooljaar 2017-2018 blijft nog geldig gedurende de eerste weken van het nieuwe 
schooljaar. Bewaar deze dus goed, totdat de nieuwe pas er is. 
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Speciaal voor ouders van Speciaal voor ou-

Godfried Richter op Facebook

De (vrijwillige) ouderbijdrage

Speciaal voor ouders van Speciaal voor ou-Schoolfotograaf en schoolpas
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Kangoeroewedstrijd 
Dit jaar namen weer veel  leerlingen deel aan de “W4 Kangoeroe WereldWijde WiskundeWed-
strijd”. De leerlingen mochten geen rekenmachine gebruiken, maar moesten hun eigen talenten 
inzetten om allerlei wiskundige problemen op te lossen.
De stichting die deze wedstrijd organiseert heeft als doel de wiskunde te populariseren en te stimu-
leren. Wiskunde kan immers  leuk, speels, creatief en uitdagend zijn.

Op woensdag 23  mei vond de prijsuitreiking plaats. Alle deelnemers kregen een certificaat, een 
wiskundig spelletje en de “W4KANGOEROE” special. 
Charlotte Hagenaar (3B),Amber Makkinga(3C), Romy Elshoff(1A) en Tygo Uhl(2A)  gingen met een 
prijs naar huis omdat zij het hoogste aantal punten in hun categorie wisten te behalen. 

Alle leerlingen werden bedankt voor hun deelname en hun inzet. Volgend jaar hoopt de school 
weer aan deze wedstrijd mee te doen met een flink aantal wiskundeliefhebbers.

Speciaal voor ouders van Speciaal voor ou-Traktatie van meneer Alblas
In 1997 werd het vak verzorging ingevoerd. Om die reden werd er in mijn lokaal een keuken geplaatst. 
Naast een koelkast en een oven kwam er ook een frituurpan. Sinds  die tijd werd er met enige regel-
maat  gefrituurd in lokaal 5.  Ook dit jaar werd er gevraagd wanneer er weer gesnackt werd. Ik heb 
toen de leerlingen beloofd om nog  één keer te frituren .Zo’n 160 leerlingen van snacks voorzien,  is 
best wel lastig in je uppie. Het verzorgen van de vette hap  werd daarom uitbesteed aan een professi-
onele friet kraam. Woensdagmiddag 13 juni  jl. was het dan zover, er kon onbeperkt gegeten worden. 
Het was mijn afscheidscadeau aan de leerlingen, want na 40 jaar lesgeven op Godfried Richter, is het 
tijd voor mij om te stoppen.
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De laatste weken van het schooljaar
 
Klas 1:

25 juni t/m 29 juni laatste lesweek; vrijdag 29 juni 08.30 uur vertrek naar Spijkenisse JumpXL
2 juli inleveren boeken, tijd volgt nog
3 juli t/m 5 juli projectweek/doe dagen, rooster volgt nog
12 juli jaarafsluiting 10.00 uur + uitreiking rapport

Klas 2: 
 
25 juni t/m 29 juni laatste lesweek vrijdag 29 juni 08.30 uur vertrek naar Spijkenisse JumpXL klas 2b 
29 juni inleveren boeken, klas 2a 11.00 uur  
2 juli inleveren boeken klas 2b, tijd volgt nog 
3 juli t/m 5 juli projectweek/doe dagen 
6 juli 10.00 uur aanvang stagemarkt in de aula 
12 juli jaarafsluiting 10.00 uur + uitreiking rapport

Klas 3:
 
25 juni t/m 28 juni laatste lesweek; donderdag 28 juni afsluitende BBQ 17.00 uur klas 3b+3c 
29 juni boeken inleveren, tijd volgt nog 
2 t/m 5 juli maatschappelijke stage afronden, indien van toepassing
6 juli presentatie maatschappelijke stage 10.00 uur, aanwezig 09.30 uur in de aula
12 juli jaarafsluiting 10.00 uur + uitreiking rapport
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De laatste weken van het schooljaar
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Speciaal voor ouders van Speciaal voor ou-Data start schooljaar 2018-2019
Uitreiken boekenpakketten

Maandag 27 augustus 
uitreiken boeken klas 1:
klas 1a  en 1b om 10.00 uur

Uitreiken boeken en lesrooster klas 2 t/m 4 na de jaaropening

 
Jaaropeningen in de aula 

maandag 27 augustus  11.00 uur    klas 2 en 3
    12.00 uur    klas 4mavo 

 

Introductiedagen brugklas 

dinsdag 28 augustus aanvang 09.00 uur: jaaropening, introductie en uitreiken lesrooster. Einde 
ongeveer 14.30 uur. 

woensdag 29 augustus aanvang 09.00 uur: vervolg introductiedag, in de middag worden de in-
troductiedagen afgesloten met een speciaal programma dat duurt tot ongeveer 18.00 uur, nadere 
gegevens volgen op 27 augustus.

 

Aanvang lessen volgens het lesrooster

dinsdag 28 augustus       klas 2, 3 en 4
donderdag 30 augustus      klas 1 
  

Vertrek werkweek
maandag 10 september t/m vrijdag 14 september     klas 2 naar Gemert
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Speciaal voor ouders van Speciaal voor ou-Vakantieregeling 2018-2019

Herfstvakantie     zaterdag 20 oktober t/m zondag 28 oktober 2018  

Kerstvakantie      zaterdag 22 december t/m zondag 6 januari 2019  

Voorjaarsvakantie     zaterdag 23 februari t/m zondag 3 maart 2019 
 
Goede vrijdag en pasen    vrijdag 19 april 2019 t/m maandag 22 april 2019  

Meivakantie
(incl. Pasen, Koningsdag  
en Bevrijdingsdag)     dinsdag 23 april t/m zondag 5 mei 2019  

Hemelvaart      donderdag 30 mei t/m zondag 2 juni 2019  

Pinksteren      zondag 9 juni t/m maandag 10 juni 2019  

Zomervakantie     zaterdag 20 juli t/m vrijdag 30 augustus 2019 


