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Van de schoolleiding 

 
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 mavo/havo klas. Hartelijk welkom 
op het PENTA college Godfried Richter! 
 
Op woensdag 3 juli a.s. zullen we aan veel leerlingen van 4 mavo op 
een feestelijke avond het diploma kunnen uitreiken. Op het moment 
dat ik dit stukje schrijf hebben we al een slagingspercentage van 94% 
bereikt. Een felicitatie voor de leerlingen en natuurlijk ook de 
docenten, waard. 
 
Op het personele vlak zijn er aankomend schooljaar weinig verschuivingen te vermelden. 
Op dit moment hebben we alleen nog een kleine openstaande vacature voor het vak 
Nederlands. 
 
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 23 september) op werkweek 
vertrekken naar Gemert. In dezelfde periode gaat 4 mavo naar Londen. 
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 september 2019. 
Noteer deze data a.u.b. 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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Anglia  
 
We zijn gestart met een masterclass Anglia om kennis te maken met deze vorm van 
versterkt Engels.  
We hadden een gevarieerde groep met leerlingen uit de onderbouw die met veel 
enthousiasme en inzet aan dit project zijn begonnen. 
Doel was om ervaring op te doen en te zien welk niveau je had. Daarnaast kon je 
examentraining gaan doen. 
Omdat onze school Penta CSG Godfried Richter aangesloten is bij Anglia Nederland 
kunnen wij hier examens afnemen en dat wel 5 x per jaar. 
 
Voor komend schooljaar bestaat die mogelijkheid er voor iedereen. Er zijn wel 
examenkosten aan verbonden en een planning die gemaakt moet worden want er zijn geen 
extra Anglia lessen naast het normale rooster. 
 
Het fijne aan Anglia examens is dat je steeds weer een trapje hoger kan zoals de ladder 
aangeeft en dat op jouw niveau. En je krijgt ook een certificaat dat internationaal zeer 
bekend is dus wie weet ! 
Vragen kan je stellen aan de heer R. de Zoete, Anglia coördinator/examinator. 
 

 
 
 
  

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjatO2VxujiAhXpN-wKHVGbByAQjRx6BAgBEAU&url=https://www.anglia.nl/&psig=AOvVaw27JgwBLkS0x0I4WNVfIu8F&ust=1560587031012359
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Stichting meedoen Rotterdam 

 
www.meedoeninrotterdam.nl 

 
   

http://www.meedoeninrotterdam.nl/
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Boekenfondsboeken  
 
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 (volgens 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 genoodzaakt 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! 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj1q9DD9vTiAhUHyaQKHbSJBs4QjRx6BAgBEAU&url=https://nouwelslogopedie.nl/2015/11/27/je-ziet-het-niet-het-is-er-wel/schoolboeken/&psig=AOvVaw280ksa2-bdd1hTI8Fw5C_-&ust=1561012284818828
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Lestijden 2019-2020 
 
1e lesuur           08.00 - 08.45 uur 
2e lesuur           08.45 - 09.30 uur 
3e lesuur           09.30 - 10.15 uur 
 
Kleine pauze     10.15 - 10.35 uur 
 
4e lesuur          10.35 - 11.20 uur 
5e lesuur          11.20 - 12.05 uur  
6e lesuur          12.05 – 12.50 uur 
 
Grote pauze      12.50 - 13.35 uur 
 
7e lesuur          13.35 - 14.20 uur 
8e lesuur          14.20 - 15.05 uur 
9e lesuur          15.05 - 15.50 uur 
 
 
 

 
 
Schoolfotograaf en schoolpas 
 
Schoolfotograaf: 
De schoolfotograaf komt langs op dinsdag 10 september 2019. U ontvang binnenkort een 
uitgebreide informatiebrief. 
 
Schoolpas: 
De schoolpas van schooljaar 2018-2019 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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Masterclass gitaar: akkoorden voor beginners 
 
Dit jaar was er bij de masterclasses ook de keus voor 
gitaar: akkoorden voor beginners. Hierbij zijn zeven 
leerlingen onder leiding van meneer Mackenbach 
aan de slag gegaan met de basis van gitaarspelen. 
Hiervoor was ook thuis oefenen nodig en dus ook 
een gitaar. Bij de meesten bleek die gitaar er al te 
zijn, een ander kreeg er spontaan een van haar 
verhuizende buurvrouw en de laatste heeft er een in 
bruikleen gekregen van school.  
Vingers kwamen in de meest onmogelijke bochten te 
staan om akkoorden te vormen en de volgende 
uitdaging was om ze dan ook nog hard genoeg op de 
gitaarhals te plaatsen zodat de tonen helder werden. 
Uiteindelijk kreeg iedereen behoorlijk geluid uit de 
gitaar en zijn enkele liedjes gespeeld.  
 
 

 
 
Vakantieregeling 2019-2020 
 
Zomervakantie 
Zaterdag 20 juli t/m zondag 1 september 2019 
Herfstvakantie 
Zaterdag 19 oktober t/m zondag 27 oktober 2019 
Kerstvakantie 
Zaterdag 21 december 2019 t/m zondag 5 januari 2020 
Voorjaarsvakantie 
Zaterdag 22 februari t/m zondag 1 maart 2020 
Goede Vrijdag en Pasen 
Vrijdag 10 april t/m maandag 13 april 2020 
Meivakantie 
Woensdag 22 april t/m dinsdag 5 mei 2020 (incl. Bevrijdingsdag 5 mei) 
Hemelvaartsweekend  
Donderdag 21 mei t/m zondag 24 mei 2020 
2e Pinksterdag 
Maandag 1 juni 2020 
Zomervakantie 
Zaterdag 18 juli 2020 t/m zondag 30 augustus 2020 
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De laatste weken van het schooljaar  
 
Klas 1: 
Maandag 8 juli: inleveren boeken (tijd volgt) 
Maandag 8 juli t/m vrijdag 12 juli: projectweek (rooster volgt) 
Donderdag 18 juli: jaarsluiting 10.00 uur en uitreiken rapport 
 
 
 
Klas 2: 
Maandag 8 juli: inleveren boeken (tijd volgt) 
Maandag 8 juli t/m vrijdag 12 juli: projectweek (rooster volgt) 
Vrijdag 12 juli: 10.30 uur aanvang maatschappelijke stagemarkt in de aula 
Donderdag 18 juli: jaarsluiting 10.00 uur en uitreiken rapport 
 
Klas 3: 
Vrijdag 5 juli: sportdag klas en inleveren boeken (tijd volgt) 
Maandag 8 juli t/m donderdag 11 juli: afronden maatschappelijke stage, indien nodig 
Vrijdag 12 juli: presentatie maatschappelijke stage 10.30 uur, aanwezig 09.30 uur in aula 
Donderdag 18 juli: jaarsluiting 10.00 uur en uitreiken rapport 
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Data start schooljaar 2019-2020 
 
Programma klas 2, 3 en 4 
 
Jaaropening in de aula 
 
Maandag 2 september      11.00 uur klas 2 en 3 
     12.00 uur klas 4mavo  
 
 
Uitreiken boeken en lesrooster klas 2 t/m 4 na de jaaropening 
 
 
Introductiedagen brugklas  

 
Maandag 2 september:  
Uitreiken boeken klas 1: 
Klas 1a en 1b om 10.00 uur 
 
De leerlingen zijn, na het eerste deel van het introductieprogramma, om 11.30 uur vrij en 
hebben dan de tijd om boeken te kaften. 
  
Bij verhindering graag contact opnemen met onze boekenfondscoördinator, mevrouw  
H.T.C. van der Lelij, telefoon 0181-212693 om een andere afspraak te maken. 
 
Ouders zijn van harte welkom om, samen met zoon of dochter, de boeken op te komen 
halen. De tas met het boekenpakket is zwaar! Het introductieprogramma daarna vindt 
zonder ouders plaats. 

 
Dinsdag 3 september:  
Aanvang 09.00 uur: jaaropening, introductie en uitreiken lesrooster. Einde ongeveer 15.00 
uur.  

 
Woensdag 4 september:  
Aanvang 09.00 uur: vervolg introductiedag, in de middag worden de introductiedagen 
afgesloten met een speciaal programma dat duurt tot ongeveer 18.00 uur, nadere 
gegevens volgen op maandag 2 september. 
 
 


