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Van de schoolleiding 

 
Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste jongens en meisjes, 
 
Als u deze Nieuwsbrief ontvangt, is de zomervakantie weer een aantal weken ten einde en is het 
nieuwe schooljaar inmiddels gestart. De ouders of verzorgers van onze nieuwe 
brugklasleerlingen wil ik nogmaals van harte welkom heten. Ik vertrouw erop dat uw zoon of 
dochter een goede en plezierige studietijd op Godfried Richter tegemoet gaat.  
 
U ontvangt deze Nieuwsbrief digitaal. Binnen onze organisatie is besloten de nieuwsbrief 
meerdere malen per jaar uit te geven en wel op momenten dat er daadwerkelijk belangrijke 
informatie voorhanden is. Door deze brief niet meer op papier met de leerlingen mee te geven is 
de kans bovendien groter dat u de betreffende informatie op tijd te lezen krijgt.  
 
Op het personele vlak zijn er dit schooljaar geen wijzigingen. We starten met hetzelfde team als 
afgelopen cursusjaar. 
Wel begroeten wij een tweetal studenten van de Hogeschool Rotterdam voor hun 2e jaars stage. 
Voor geschiedenis Dario Houtenbrink  en voor natuurkunde Youssef Nasri. 
  
Bij deze Nieuwsbrief vindt u de belangrijkste data van activiteiten van dit schooljaar. Ik vraag 
speciale aandacht voor de ouderspreekavonden na rapport 1 en 2. Noteer de data alvast in uw 
agenda!  
 
Twee weken geleden hebben de leerlingen van de eerste klas een introductieprogramma 
doorlopen. Wegwijs raken in de school en aandacht voor het kennismaken met elkaar stond 
centraal. Helaas is de leuke roeitocht op het Brielse meer afgelast, wegens het slechte weer. 
Maar wat in het vat zit verzuurt niet. We gaan een nieuwe datum zoeken. De woensdag werd 
afgesloten met een geslaagde barbecue op school. 
 
Volgende week  gaan onze tweede klassen op werkweek naar Gemert en 4 mavo naar Londen.  
U begrijpt dat in die week een apart rooster gemaakt moet worden, omdat veel collega’s als 
begeleiding mee gaan met deze werkweken. Uw begrip daarvoor. 
 
 Na de werkweken starten, vanaf 30 september, de invulling van de Begeleidings Band uren (BB 
in het rooster); elke dag het eerste uur. 
Docenten kunnen leerlingen daarin oproepen, maar vooral leerlingen kunnen zich hiervoor 
inschrijven als er meer uitleg voor een vak nodig is dan in de reguliere les aangeboden kan 
worden. Een uitgebreide toelichting is per mail net na de vakantie aan u verzonden. 
 
Ik wens alle leerlingen en ook u als ouders/ verzorgers een prettig studiejaar toe.  
  
 
 
J. Grimm      
directeur 
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Speciaal voor ouders van 
nieuwe leerlingen 
 
 
Aan het begin van het schooljaar verschijnt de nieuwe schoolgids. In de schoolgids is 
informatie over allerhande onderwerpen opgenomen. In het PENTA college wordt een 
schoolgids samengesteld, die uit twee delen bestaat. Het ene deel bevat de informatie die 
voor alle vestigingen van het PENTA college van toepassing is, het andere deel bevat 
specifieke informatie voor Godfried Richter. Om de kosten te beperken wordt de schoolgids 
niet standaard uitgereikt. Via onze website is de schoolgids bereikbaar onder het kopje 
‘Algemene informatie’ en bij het kopje ‘Publicaties’ kunt u kiezen voor schoolgids.  
Mocht u toch hechten aan een papieren versie, wilt u ons dat dan laten weten. We maken 
dan voor u een kopie van onze tekstversie.  
In de schoolgids van de vestigingen van het PENTA college zijn de namen van onze 
personeelsleden niet opgenomen. Dit ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 
Mocht u echter met een docent telefonisch contact op willen nemen, dan kunt u de school 
bellen. Onze administratie zal de betrokken docent vragen contact met u op te nemen. 
Houdt u er wel rekening mee dat de docent wellicht niet alle dagen is ingeroosterd, 
waardoor het kan voorkomen dat u pas een dag later wordt teruggebeld. Een uitzondering 
daarop is uiteraard wanneer het een spoedgeval betreft. In dit geval dient u dit duidelijk aan 
te geven bij de administratie en zal er een oplossing gezocht worden. Wilt u hiermee wel 
uiterst terughoudend zijn. Een andere en snelle manier is om de betrokken docent(e) 
rechtstreeks een e-mail te sturen. Via het ouder- en leerlingenportaal zijn op onze website 
de adressen te vinden. We gaan er vanzelfsprekend vanuit dat u met deze informatie 
zorgvuldig zult omgaan.  

 
Op het ouderportaal is belangrijke informatie te vinden voor onze leerlingen en hun ouders. 
Het gaat hierbij o.a. om cijferoverzichten, absenties en de publicatie van het basisrooster 
en de dagelijkse roosterwijzigingen. Om de actuele stand te kunnen bekijken, moet u via de 
website inloggen met een inlognaam en een wachtwoord. Deze persoonlijke inloggegevens 
heeft u aan het begin van het schooljaar in een aparte brief toegezonden gekregen. Het is 
belangrijk dat u deze gegevens zorgvuldig bewaart. 
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Introductiedagen klas 1  
 
De introductiedagen voor de brugklassers in de eerste schoolweek liggen inmiddels alweer 
even achter ons en de leerlingen weten al bijna niet beter dan dat ze hier al een hele tijd 
rondlopen. Ze zijn snel gewend aan het nieuwe schoolgebouw en het wisselen van de 
lessen. Het huiswerk en plannen is lastig, maar dat is elk jaar zo en ook dat komt elk jaar 
goed.  
Op maandag begonnen we met een introductie op school. De schoolboeken werden 
uitgedeeld, wat eerste informatie werd verstrekt en het kaften (vaak toch door de moeders 
gedaan) kon beginnen. Op dinsdag stond de dag in het teken van veel informatie over het 
voortgezet onderwijs en hoe hier alles anders werkt dan op de basisschool. We hebben 
lekker geluncht op school en de dag afgesloten met een gezellige zeskamp op het 
sportveld. Altijd goed voor veel vermaak. Op woensdag zijn de leerlingen in groepjes het 
dorp ingestuurd met allerlei gekke, leuke en uitdagende opdrachten in het kader van 
teambuilding. Erg leuk om te zien hoe creatief kinderen zijn in het vinden van oplossingen 
voor lastige uitdagingen. De planning was om ’s middags te gaan varen, maar helaas 
gooide het slechte weer roet in het eten. In plaats daarvan hebben we een spellencaroussel 
opgezet in de aula en de kinderen vermaakt totdat we konden gaan BBQ’en. Gelukkig brak 
het zonnetje tegen die tijd weer door en konden we de introductiedagen gezellig afsluiten 
met elkaar onder het genot van lekkere hapjes en drankjes. We hebben als team erg 
genoten van het enthousiasme van onze nieuwe brugklassers en we begrepen dat dat 
wederzijds was. Al met al een hele leuke start van het schooljaar! 
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Stichting meedoen Rotterdam 

 
www.meedoeninrotterdam.nl 

 
   

http://www.meedoeninrotterdam.nl/
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Boeken kaften  
 
Alle leerlingen hebben via de school een boekenpakket ontvangen. Deze boeken worden  
door de school in bruikleen uitgegeven aan de leerlingen. Aangezien het om totale  
bedragen van meer dan € 300,= gaat, is het van belang dat er zuinig met de boeken  
wordt omgegaan.  
Het is dan ook verplicht de boeken te kaften.  
Binnenkort zullen we dan ook een kaftcontrole gaan uitvoeren om te kijken of alles netjes  
gekaft is. Dit herhalen we daarna nog twee keer in het jaar.  
Een dringend verzoek aan de ouders om te controleren of de boeken van uw zoon of 
dochter in orde zijn.  
Dit voorkomt aan het eind van het jaar een boete, die door ons opgelegd wordt bij 
beschadigde boeken. 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
Gegevens gewijzigd? 
 
Is uw adres, telefoonnummer of e-mail gewijzigd? U kunt dit doorgeven via 0181-212693 of 
gr@penta.nl, zo hebben wij altijd de juiste gegevens in ons bezit. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiEpLru4MjkAhWD2aQKHZqnCbYQjRx6BAgBEAQ&url=https://radio2.be/aha/boeken-kaften-als-een-pro&psig=AOvVaw2aJ5j_j8pDrxwQn3zQ_5Vv&ust=1568290829719864
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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 

 
 

 
Mentoren 2019-2020 
 
1a  -    Mevrouw Steeds 
1b -    Mevrouw Steeds 
2a -    De heer Visser 
2b -    De heer Steenhoff 
3b -    De heer Lissenberg 
3mavo -    De heer Pranger 
4mavo  -    De heer Breukel 
 
 

Absentie 
 
Wanneer uw zoon of dochter een dag afwezig is wegens ziekte of een aantal uur door een 
afspraak, meldt dit dan s.v.p. via 0181-212693 of absentiegr@penta.nl vóór aanvang van 
de les. Er hoeft dan geen absentenbriefje meer ingeleverd te worden. Wij hanteren een 
strak absentiecontrolesysteem. Elk lesuur worden niet-aanwezige leerlingen door de docent 
genoteerd in de computer. Daarbij wordt in de gaten gehouden of er bijvoorbeeld 's 
morgens een ziekmelding is geweest. Is er onverhoopt geen reden voor de afwezigheid 
bekend dan wordt z.s.m. telefonisch contact met u gezocht. Als een leerling wel op school 
is gekomen maar in de loop van de dag wegens ziekte naar huis wil, wordt natuurlijk eerst 
contact met thuis gezocht. 
 
 
 

mailto:absentiegr@penta.nl
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Wachtwoord vergeten van het ouderportaal? 
 
Bent u het wachtwoord vergeten van het ouderportaal? Via onderstaand stappenplan, kunt 
u gemakkelijk het wachtwoord resetten. 
 

1. Ga naar ouders.penta.nl en klik op de link <wachtwoord resetten> 
2. Vul bij gebruikersnaam uw e-mailadres in wat geregistreerd staat bij de school. Vul 

bij CAPTHA de code in welke wordt weergegeven en klik op <volgende> 
3. Er wordt nu een e-mail gestuurd met een pincode. Vul deze pincode in en klik op 

<volgende>. Let op, de pincode is maar voor een korte tijd geldig. 
4. Klik op <wachtwoord wijzigen> en dan op <volgende>. 
5. Voer uw nieuwe wachtwoord in en nogmaals ter bevestiging, klik daarna op 

<volgende> 
6. Als het wachtwoord correct is gewijzigd, ziet u de melding <U heeft succesvol uw 

wachtwoord gewijzigd, klik op OK om het programma te sluiten>, daarnaast 
ontvangt u een e-mail ter bevestiging. 
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GR-oentetuin  
 
In de eerste weken van het schooljaar, toen u en/of de leerlingen nog vakantie vierden, 
heeft de school de handen uit de mouwen gestoken en een heuse schooltuin aangelegd. 
Pal voor het kantoor van de directie, tussen het geschiedenis en lokaal van beeldende 
vorming in, moest in de zomervakantie een zieke boom worden verwijderd en ook het 
bestaande groen eromheen was aan vervanging toe. Met de ruimte die vrijkwam is 
besloten om de stapel tegels en oude hout dat in de opslag lag te gaan gebruiken om een 
groente- en fruittuin aan te leggen. De tuin heeft een oppervlakte van ruim 50 vierkante 
meter gekregen en is verdeeld in een achttal vakken. Het is de bedoeling hier samen 
plukfruit, groenten, bloemen enz. op te kweken. Hierdoor leren we de natuur beter kennen 
en hopen we een extra stap te zetten in de versterking van het milieubewustzijn en 
duurzaamheidsonderwijs.  
Tijdens de introductieweek bemachtigde een groep eersteklassers al een mooie 
bolchrysant waarmee de eerste plant een feit werd. Toch vinden we de tuin er nog wat 
treurig bij liggen en willen we hier een dubbele oproep doen; 
 
gezocht; helpende handen! Op het BRA-bord in de aula hangen aanmeldformulieren voor 
de leerlingen die het leuk vinden om te tuin in de gaten te houden en waar nodig onderhoud 
uit te voeren. (onkruid weghouden, planten begeleiden, water geven en oogsten 
bijvoorbeeld) 
gezocht; stekjes, (moestuin)planten en tuingereedschap! Heeft u thuis iets over wat in onze 
tuin van pas kan komen, dan horen wij dat graag! Stuurt u dan een berichtje naar 
r.breukel@penta.nl. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

mailto:r.breukel@penta.nl
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Schoolvakanties 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 
 
 
Let op: de meivakantie begint op woensdag 22 april 2020 en eindigt op dinsdag 5 mei 

2020.  
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Jaaragenda week 39 t/m week 1 
 
39 PERIODE 

1 
    

  

ma 23-sep Start werkweek klas 2 Gemert 
Start werkweek klas 4 Londen 

di 24-sep   

wo 25-sep   

do 26-sep   

vr 27-sep Einde werkweek klas 2 Gemert 
Einde werkweek klas 4 Londen 

 
40 PERIODE 

1 
    

  ma 30-sep   

  

di 1-okt Profielwerkstuk 1: 4 mavo 14.20 uur 

  wo 2-okt   

  do 3-okt   

  vr 4-okt   

 
41 PERIODE 

1 
    

  ma 7-okt   

  di 8-okt Lesvrijedag 

  wo 9-okt   

  do 10-okt Dag van de leraar 

  vr 11-okt   
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42 PERIODE 

1 
    

  ma 14-okt Ouderraad 1 (VMR): 19.30 uur 

  di 15-okt   

  wo 16-okt   

  do 17-okt Streetwise klas 1,2 en 3 

  vr 18-okt   

 
43 PERIODE 

1 
    

  ma 21-okt   

  di 22-okt   

  wo 23-okt HERFSTVAKANTIE 

  do 24-okt   

  vr 25-okt   

 
44 PERIODE 

1 
    

  

ma 28-okt Toetsvrij 

di 29-okt Profielwerkstuk 2 4mavo 14.20 uur 

wo 30-okt Pubquiz  

do 31-okt Lesvrije dag 

vr 1-nov   
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45 PERIODE 

1 
    

  ma 4-nov TW1 

  di 5-nov TW1 

  wo 6-nov TW1 

  do 7-nov TW1 

  vr 8-nov TW1 

 
46 PERIODE 

1 
    

  

ma 11-nov TW1 
Excursie Rijksmuseum klas 2 

di 12-nov   

wo 13-nov   

do 14-nov   

vr 15-nov   

 
47 PERIODE 

1 
    

  ma 18-nov   

  di 19-nov   

  wo 20-nov  
3atheneum béta themdag op Scala Molenwatering 

  do 21-nov   

  vr 22-nov   
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48 PERIODE 

1 
    

  

ma 25-nov   

di 26-nov Profielwerkstuk 3: 4 mavo 14.20 uur 
Uitreiken cijfers SE 1 en aanvraag herkansing 
Rotterdams Stadsdictee 17.00 uur tot 21.00 uur 

wo 27-nov   

do 28-nov Uitreiken cijfers rapport 1 OB 

vr 29-nov  
Opgeven ouderspreekavond 

 
49 PERIODE 

2 
    

  

ma 2-dec Ouderraad 2: 19.30 uur 

di 3-dec Herkansing 4mavo TW1: 13.35 uur 
Laatste dag opgeven ouderspreekavond 

wo 4-dec   

do 5-dec Sinterklaas; lessen stoppen om 12.50 uur 

vr 6-dec Toetsvrij 

 
50 PERIODE 

2 
    

  ma 9-dec   

  di 10-dec Ouderspreekavond 1  vanaf 18.30 uur.                 

  wo 11-dec   

  do 12-dec Kerstreis klas 3  Duitsland  

  vr 13-dec Basketbal toernooi klas 1  
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51 PERIODE 

2 
    

  

ma 16-dec   

di 17-dec Profielwerkstuk 4 4mavo 14.20 uur  

wo 18-dec Kerstgala  

do 19-dec Toetsvrij; lessen starten het 4e uur  

vr 20-dec Goede Doelendag 
Kerstviering 

 
52 PERIODE 

2 
    

  

ma 23-dec   

di 24-dec   

wo 25-dec 
KERSTVAKANTIE 

do 26-dec   

vr 27-dec   

 
1 PERIODE 

2 
    

  

ma 30-dec   

di 31-dec   

wo 1-jan 
KERSTVAKANTIE 

do 2-jan   

vr 3-jan   

 


