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December is altijd een bijzondere maand. Op het moment dat ik dit stukje schrijf is het  volgende week 
al kerst. Met de geboorte van Christus kijken we met hoop en verwachting uit naar een vreedzame en 
rechtvaardige samenleving, waarin mensen zich met elkaar verbonden voelen en waarin elk mens een 
volwaardige plaats heeft.
In dat kader kan ook de jaarlijks terugkerende Goede Doelen Dag gezien worden.
In deze nieuwsbrief is het rooster voor de Goede Doelen Dag en de kerstvieringen op de laatste dag 
voor de kerstvakantie (vrijdag 21 december) opgenomen. Op beide gebeurtenissen zijn ouders van harte 
welkom; in  Sporthal/zwembad de Rozenburght.
Ook zal er van donderdag op vrijdag de actie “Zip Your Lip” gehouden worden. Een twintigtal leerlingen 
eten gedurende 24 uur niet  en zullen  gesponsord worden voor deze actie.

In deze tijd van het jaar zijn de dagen kort en is het donker als de leerlingen op weg zijn van school 
naar huis of van huis naar school. Juist dan is het belangrijk dat leerlingen zich op een verantwoordelijke 
manier als verkeersdeelnemers gedragen bijvoorbeeld door met een fiets naar school te komen die aan 
alle veiligheidsvoorschriften voldoet.
De politie heeft in januari een controle aangekondigd en zij zullen dan ook boetes gaan uitdelen. Zorg er 
dus voor dat de verlichting in orde is!

Ik nodig iedereen uit om op 16 januari 2019 ons Open Huis te bezoeken. Niet alleen nieuwe brugklassers 
en hun ouders zijn welkom, maar ook familieleden van onze huidige leerlingen.
Op deze dag tonen we alle aspecten van onze school; alle vakken presenteren zich en ook onze 
leerlingbegeleiding neemt een belangrijke plaats in. Vraag de docenten gerust naar onze ingevoerde 
“huiswerkuren” midden op de dag. Deze uren worden begeleid door vakdocenten waarin in veel gevallen, 
extra uitleg voor een vak ook mogelijk is.

In deze Nieuwsbrief staan ook de lesuren die afwijken voor 19, 20 en 21 december. Noteer deze goed in 
de agenda, zodat je niet voor niets naar school komt of de verkeerde boeken meeneemt.
Na de kerstvakantie starten de lessen weer op maandag 7  januari 2019 met een toets vrije- dag.

Namens alle medewerkers wens ik u en jullie alvast gezegende kerstdagen en een fijne kerstvakantie.
            
J.Grimm
Directeur
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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 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 14 januari 2019 een voorlichtingsavond worden
gehouden voor de ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen van groep 8. De avond begint om 19.30
uur.

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-Kerstgala woensdag 19 december

Mentoravonden

Programma van Toetsing en Afsluiting

Dit jaar wordt ons jaarlijks Kerstgala georganiseerd en wel op woensdag 19 december.
De avond begint met een inloop om 20.00 uur en zal tot 23.00 uur duren.
Iedereen wordt in feestelijke kleding verwacht. Voor de heren een jasje en dasje en voor de dames een
jurk ( lang mag natuurlijk ook!)
Het hek is open vanaf 20.00 uur tot ongeveer 21.00 uur.
Ook dit jaar hebben we weer de Limousine Actie! Vandaag (dinsdag) heeft de trekking plaats gevonden! De 
winnaars zullen woensdag tussen 19.45 en 20.30 worden opgehaald! Een hele belevenis!

Heb je nog geen kaartje gekocht? Dit kan tot woensdag 12.50 uur.  
Tot dan!

De dag na het gala, donderdag 20 december, zullen de lessen om 10:35 uur starten.

Speciaal voor ouders van Speciaal voor ou-Lesrooster op 19, 20 en 21 december 
Woensdag 19 december: 
• het 7e en 8e uur vervallen i.v.m. de voorbereiding van het Kerstgala
• Het Kerstgala: inloop vanaf 20.00 uur. Einde 23.00 uur

Donderdag 20 december: 
• De lessen starten het 4e uur.
• Het huiswerkuur van deze dag vervalt omdat er geen huiswerk is voor 21 december.
• Alle 7e uren schuiven naar het 6e uur en alle 8e uren schuiven naar het 7e uur.
• 2a,2b en 3b zijn dus na het 5e uur vrij.
• Start actie Zip Your Lip om 12.00 uur

Vrijdag 21 december:
• Goed Doelen dag en kerstviering

- Start zwemmen en lopen in de sporthal de Rozenburght: 
Klas 2 en 4: zwemmen: 8.45 uur  aanwezig    
Klas 1 en 3: lopen: 8.45 uur aanwezig
Klas 1 en 3: zwemmen: 9.15 uur aanwezig
Klas 2 en 4: lopen: 9.30 uur aanwezig

- Einde actie  Zip Your Lip.
- Start kerstviering om 12.30 uur in de aula; alle leerlingen verplicht aanwezig.
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Speciaal voor ouders van Speciaal voor ou-Goede Doelendag en kerstviering 2018
Ook dit jaar zet het Penta College Godfried Richter zich in de decembermaand weer in voor het goede 
doel. Dit jaar zijn dat Stichting Derde Wereldhulp, Zip Your Lip, Stichting 113, Stichting Ambulancewens 
en Stichting VEME. Om al deze doelen met kerst een mooi bedrag te kunnen doneren zullen onze leer-
lingen op vrijdag 21 december een sponsorloop/zwem actie houden. Dit doen we in de Rozenburcht van 
9 tot 10uur. Een tweede groep leerlingen begint al op donderdag; zij blijven 24 uur op school en mogen 
daarbij niet eten uit solidariteit met de hongerproblemen in o.a. Afrika. Van 17.30 tot 18.30 (‘etenstijd’) 
kunt u een kleine markt in de aula bezoeken waar de leerlingen zelfgemaakte kunstwerken zullen veilen 
voor het goede doel. Voorafgaand aan beide acties zullen onze leerlingen vrienden, familie, kennissen, 
buren en misschien u wel vragen een donatie voor hun actie te doen. Zij hebben hiervoor een lijst van 
school en een schoolpasje bij zich. Ook kunnen zij u meer vertellen over de doelen die wij dit jaar steu-
nen. Na afloop van de actie zullen zij in de dagen/weken daarna hun donatie komen ophalen. U bent ui-
teraard van harte welkom de leerlingen aan te moedigen in de sporthal of op de markt! Wij, maar vooral 
de stichtingen, hopen op een mooie opbrengst! 

Op vrijdag 21 december start, na afloop van de Goede Doelen Acties, om 12.30 de kerstviering. De 
leerlingen verzamelen hiervoor in de aangegeven lokalen. Na afloop komen zij hier weer terug om hun 
ingevulde sponsorkaart af te halen. 

 Goede Doelendag
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Hulp gezocht bij masterclass Speciaal voor ouders van Speciaal voor ou-Goede Doelendag en kerstviering 2018

 Goede Doelendag

In februari starten we op school met het geven van een “masterclass” voor die leerlingen die niet deelnemen 
aan een huiswerkuur.
Het betreft 4 bijeenkomsten van ongeveer 90 minuten. Deze starten zo half februari en lopen gespreid door 
tot juni. De data zullen nog bekend gemaakt worden.
Een groot aantal eigen docenten zullen deze masterclass bemensen, maar we vragen de hulp van ouders/
opa/oma/oom /tante/kennissen om ons te helpen deze leuke bijeenkomsten in te vullen.
U kunt dan denken aan een hobby zoals muziek, sport zoals tafeltennis; schaken, dans  etc. Ook het laten 
kennismaken met een vreemde taal zoals Spaans is mogelijk.
Vindt u het leuk om een dergelijke masterclass te verzorgen meldt u dan aan, het liefst voor 7 januari 2019  
op het volgende email-adres: gr@penta.nl.
Daarna nemen we contact met u op om de mogelijkheden te bespreken en nadere informatie te geven.

Basketbaltoernooi 

Kerstkaarten voor ouderen
Kerst vier je vaak samen met familie en vrienden. Maar helaas geldt dit niet voor veel ouderen. 1 miljoen 
ouderen in Nederland zijn eenzaam. Dit is 1 op de 4 ouderen! In iedere straat woont dus wel een eenzame 
oudere, ook bij u. Zo’n 200.000 ouderen zijn zelfs helemaal alleen met de feestdagen.
Daarom hebben ook dit jaar diverse klassen van onze school kerstkaarten gemaakt voor eenzame ouderen. 
Deze kaarten worden via het Nationaal Ouderenfonds verdeeld zodat ook zij goede wensen ontvangen!
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Speciaal voor ouders van Speciaal voor ou-Soundscape workshop!
Op maandag 17 december hadden onze derde klassen een workshop Soundscape. Hierin 
gingen onze leerlingen aan de slag om zelf - met stem en talloze muziekinstrumenten, bubbel-
tjesfolie en kettinkjes en nog veel meer – geluid te bedenken en op te nemen bij filmpjes onder 
leiding van de mensen van Watchthatsound. De resultaten waren steeds weer verrassend 
origineel!! 
 
De resultaten van de groepjes worden nog bij elkaar gevoegd zodat er per filmpje per klas een 
unieke soundtrack resulteert die de leerlingen in de volgende les en online kunnen bekijken. 
Een fijne workshop en een mooi inzicht in het werk van een sound designer en in hoe zoiets 
‘gewoons’ als een film tot stand komt!

Speciaal voor ouders van Speciaal voor ou-Kerstreis Aken klas 3
Op 13 december is klas 3 afgereisd naar Aken voor de kerstreis. Om kwart voor 8 werd er op school verza-
meld en om 8 uur stipt kon de bus vertrekken voor een reis die, zoals eigenlijk ieder jaar het geval is, langer 
duurde dan gepland. Gladheid, files en de vaste tussenstop zorgden ervoor dat we rond de klok van half 1 bij 
de Domkerk van Aken konden verzamelen. Daar volgden de leerlingen een rondleiding die, dat moet ge-
zegd, niet overal even spannend was. Na een klein half uur konden de klassen de stad in voor hun opdrach-
ten voor Duits, CKV en wiskunde. Daarvoor moesten zij interviews afnemen, producten van de kerstmarkt 
proeven en vooral heel veel bekijken. De kerstmarkt van Aken was weer ouderwets gezellig en een aanrader 
voor iedereen. Om kwart over vijf meldde de gehele groep zich weer bij de Elisenbrunnen (de zwavelbron 
waar al sinds de vroege steentijd volk op af kwam vanwege het heerlijke warme water en waarvan nog 
allerlei resten van o.a. de Romeinen te vinden zijn) waar een ‘bijzondere’ lucht hing. Mooi op tijd reed de bus 
weer af en rond half 9 was iedereen weer thuis. Zowel de leerlingen als de begeleiding hebben een leuke 
dag gehad!
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Speciaal voor ouders van Speciaal voor ou-Soundscape workshop! Speciaal voor ouders van Speciaal voor ou-Jaaragenda week 9 t/m 17

Speciaal voor ouders van Speciaal voor ou-Kerstreis Aken klas 3

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

Pagina 9 van 14

WK DAG DATUM LEERLINGEN/OUDERS
12 PERIODE 3

ma 25-mrt TW3 Rijksmuseum klas 2

di 26-mrt TW3

wo 27-mrt TW3

do 28-mrt TW3

vr 29-mrt TW3

13 PERIODE 3
ma 1-apr

di 2-apr

wo 3-apr

do 4-apr Inleveren definitieve profielkeuze klas 2 en 3 mavo
Uitreiken cijfers SE3 
Aanvraag herkansing 4mavo

vr 5-apr

14 PERIODE 4
ma 8-apr

di 9-apr Herkansing SE3 4mavo 13.35 uur

wo 10-apr

do 11-apr Inleveren definitieve profielkeuze 3b

vr 12-apr Controle SE cijfers leerlingen

15 PERIODE 4
ma 15-apr Ouderraad 4  19.30 uur

di 16-apr

wo 17-apr Uitreiken rapport  3 OB
4m-> 4h inleveren profielkeuze +advies docenten

do 18-apr Paasviering 
Volleybaltoernooi

vr 19-apr GOEDE VRIJDAG

Pagina 10 van 14
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Speciaal voor ouders van Speciaal voor ou-Jaaragenda week 9 t/m 17

WK DAG DATUM LEERLINGEN/OUDERS
12 PERIODE 3

ma 25-mrt TW3 Rijksmuseum klas 2

di 26-mrt TW3

wo 27-mrt TW3

do 28-mrt TW3

vr 29-mrt TW3

13 PERIODE 3
ma 1-apr

di 2-apr

wo 3-apr

do 4-apr Inleveren definitieve profielkeuze klas 2 en 3 mavo
Uitreiken cijfers SE3 
Aanvraag herkansing 4mavo

vr 5-apr

14 PERIODE 4
ma 8-apr

di 9-apr Herkansing SE3 4mavo 13.35 uur

wo 10-apr

do 11-apr Inleveren definitieve profielkeuze 3b

vr 12-apr Controle SE cijfers leerlingen

15 PERIODE 4
ma 15-apr Ouderraad 4  19.30 uur

di 16-apr

wo 17-apr Uitreiken rapport  3 OB
4m-> 4h inleveren profielkeuze +advies docenten

do 18-apr Paasviering 
Volleybaltoernooi

vr 19-apr GOEDE VRIJDAG
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WK DAG DATUM LEERLINGEN/OUDERS
16 PERIODE 4

ma 22-apr

di 23-apr

wo 24-apr

do 25-apr

vr 26-apr

17 PERIODE 4
ma 29-apr

di 30-apr

wo 1-mei

do 2-mei

vr 3-mei

18 PERIODE 4
ma 6-mei Examentraining 4mavo

Toetsvrije dag
di 7-mei Examentraining 4mavo

wo 8-mei Examentraining 4mavo

do 9-mei CSE 1 biologie 13.30 uur - 15.30 uur

vr 10-mei
CSE 1 Nederlands 13.30 uur - 15.30 uur

19 PERIODE 4
ma 13-mei CSE 1 Duits 09.00 uur - 11.00 uur

CSE 1 economie 13.30 uur - 15.30 uur 
di 14-mei CSE 1 geschiedenis 09.00 uur - 11.00 uur

CSE 1 nask1 13.30 uur - 15.30 uur 
wo 15-mei CSE 1 aardrijkskunde 09.00 - 11.00 uur

CSE 1 Frans 13.30 uur - 15.30 uur
do 16-mei CSE 1 wiskunde 13.30 uur - 15.30 uur

vr 17-mei CSE 1 Engels 13.30 uur - 15.30 uur
Volleybaltoernooi GR en BM

MEIVAKANTIE

MEIVAKANTIE
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