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Van de schoolleiding 

 
 
Als u deze Nieuwsbrief ontvangt zitten we alweer  op het einde van de maand november. 
De reis van 4 mavo 4 naar Londen en klas 2 naar Gemert ligt ook al weer achter ons. 
Ook hebben we de eerste Toetsweek voor 4 mavo achter de rug .  
Nu  kunnen  de leerlingen zich voorbereiden op de herkansingsmogelijkheid op dinsdag 3 
december. Voor sommige leerlingen vallen de toets resultaten van deze eerste week wat 
tegen. Reden temeer om er vol tegen aan te gaan voor de tweede toetsweek, die eind 
januari plaatsvindt. 
 
De voorlichtings- avonden voor de ouders van de groepen 8 van alle basisscholen              
(de Regenboog, de Phoenix en de Rozenhorst)  zijn achter de rug en we ontvingen de 
leerlingen van groep 8 op twee momenten op onze, ondertussen traditionele, 
“Meedraaidagen”, op donderdag 14 en 21  november. 
Alle  leerlingen van de basisscholen van groep 8 in Rozenburg kregen die dag een 
programma met 3 onderdelen en bovendien zorgde de school voor een lekkere lunch. Op 
deze manier konden de aankomende brugklas leerlingen kennismaken met onze school. 
 
Verder vinden er natuurlijk nog steeds activiteiten voor verschillende leerjaren plaats. Zo 
kunt u in deze Nieuwsbrief o.a. iets lezen over het programma van de ANWB: “Streetwise” 
voor klas 1, 2 en 3. 
Ook kunt u een verslag vinden over het uitreiken van de 10 DSD diploma’s op donderdag 
10 oktober. 
 
Noteert u ook de datum van het eerste ouderspreekuur op dinsdag 10 december. De brief 
om voor deze avond in te schrijven wordt binnenkort aan u verzonden 
Sinterklaas valt dit jaar op een donderdag en  dat betekent dat wij in het jaarrooster 
opgenomen hebben dat de lessen na 12.50 uur, vervallen. 
 
Half december verschijnt de volgende Nieuwsbrief, waarin we aandacht zullen besteden 
aan het Kerstgala van woensdag 18 december; de “Goede Doelendag” en de Kerstviering 
op vrijdag 20 december en de start van het nieuwe jaar in januari 2020. 
 
 
 
 
Met vriendelijke groeten,  
  
J. Grimm   
directeur 
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Open Huis en voorlichtingsavond 
 
Op woensdag 15 januari 2020 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 13 januari 2020 een 
voorlichtingsavond worden gehouden voor de ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen van 
groep 8. De avond begint om 19.30 uur. 
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ANWB Streetwise  
 
 
Op donderdag 17 oktober hebben de leerlingen van klas 1,2 en 3 de ANWB Streetwise dag 
gehad. Een interactief verkeersprogramma, die landelijk wordt ingezet voor het voortgezet 
onderwijs, om de leerlingen bewust te maken van de gevaren in het verkeer. Jongeren 
tussen de 12 en 16 jaar lopen veel risico in het verkeer. Er moeten ineens grotere 
afstanden overbrugd worden en het groepsgedrag speelt in toenemende mate een rol 
waardoor ze meer oog hebben voor elkaar en hun mobiel, dan voor het verkeer.  
Het is de bedoeling dat leerlingen tijdens de interactieve Verkeersworkshop ‘IK & het 
verkeer!’ zich bewust werden van hoe zij zelf aan het verkeer deelnemen en dat zij een 
eigen verantwoordelijkheid  hebben in het verkeer. 
De Verkeers¬workshop werd geheel afgestemd op de belevingswereld van de doelgroep 
en er werd gesproken over de kosten van verkeersboetes, aantallen verkeersslachtoffers 
en het gebruik van de mobiele telefoon. Ook werd er ingespeeld op de emotie door het 
tonen van confronterende beelden. De volgende programma’s hebben de leerlingen 
gevolgd: Dode hoek, Mobiliteitsgame, Kennisquiz, Computerspel ‘kan dat of kan dat niet’ en 
Scootersimulatie: zien en gezien worden! Nieuw dit jaar was de workshop met de Virtual 
Reality bril, waarbij klas 3 leerlingen in verkeersituaties reden terwijl anderen konden 
ervaren hoe het dit eruit ziet als bestuurder van een ander voertuig. Al met al een leerzame 
ochtend! 
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DSD diploma uitreiking 
 
Op donderdag 11 oktober jl. vond op PENTA college Godfried Richter een bijzondere 
gebeurtenis plaats. Eindelijk konden de DSD-diploma’s worden uitgereikt aan 12 leerlingen 
uit 3 HAVO en 4 MAVO, die het vorige cursusjaar het DSD-programma 
gevolgd hebben.  
 
Het DSD staat voor ‘Deutsches Sprachdiplom’, een extra programma dat leerlingen kunnen 
volgen, die geïnteresseerd zijn in het vak Duits. Dat lessen Duits saai zouden zijn, wat we 
onlangs weer uit de media hebben mogen vernemen, gaat hier echter niet op. Hier worden 
spreken, schrijven, lezen en luisteren geoefend met het doel daar later tijdens een studie of 
in de beroepspraktijk iets aan te hebben. 
 
Allereerst nam de vestigingsdirecteur, dhr Grimm, het openingsdeel voor zijn rekening. 
Vervolgens was het de beurt aan mevrouw Hageneuer van de Deutsche Internationale 
Schule te Den Haag, die het leerproces aanstuurt. Bovendien verzorgde de docent Duits 
van de leerlingen, dhr Steenhoff, een korte verhandeling over een bij ons Nederlands 
doorgaans minder begrepen thema: Duitsers en humor.  
Dit werd gevolgd door een humoristisch Duits filmpje, dat voor de gelegenheid door een 
van de aanwezige ouders van ondertiteling was voorzien, zodat werkelijk iedereen het kon 
volgen.  
 
Tenslotte werden de geslaagden door hun docent individueel toegesproken, waarna het tijd 
was voor ‘Kaffee und Kuchen’,  naar Duits gebruik. De Kuchen was door de leerlingen en 
de ouders zelf gebakken. Kortom, zo bleef het nog wel even gezellig op het Godfried 
Richter.  
  



 

Nummer 2, november 2019 

Schooljaar 2019-2020 

 
 
 
 

Werkweek Gemert 
 
Hoewel de werkweek van klas 2 alweer een poosje geleden is kijken we nog steeds met 
ontzettend veel plezier terug op ons bezoek aan Gemert. Even los van de telefoons, lekker 
buiten en met ontzettend veel leuke activiteiten was het een heel actieve en vooral leuke 
week! Op maandag vertrok de bus al vroeg, iedereen was mooi op tijd en ook de bagage 
paste, altijd fijn! De bus stopte bij de Efteling en daar waren de leerlingen al snel kwijt. 
Hoewel sommigen probeerden de docenten mee te krijgen in o.a. de Baron of de python, 
had het docententeam 'geen kind' aan de ruim 50 kinderen. Perfect op tijd was ook 
iedereen weer terug bij de uitgang en kon de bus mooi op tijd doorrijden richting Gemert. 
Daar stonden intussen de tafels al klaar, was de fietsroute voor later in de week 
gecontroleerd, waren de boodschappen gedaan en alle kampspullen ingeruimd. Omdat een 
patatje er altijd ingaat werden er dozen vol friet opengemaakt en ook de snack vonden na 
een dag rondrennen in het pretpark gretig aftrek. De telefoons werden ingeleverd, de 
kamerindelingen bekend gemaakt en de bedden geclaimd. Een gezellige chaos en 
slaapzakken, tassen en kussens.  
 
De eerste échte kampactiviteit moest toen nog beginnen. 'Stevige schoenen, lange broek 
en iets met lange mouwen', op vijf minuten lopen van het kampgebouw ligt een klein privé 
bos waarin 2 kisten met heuse lasergamegeweren klaar stond. In twee 
groepen, rood en blauw, ging de groep op pad elkaars punten te stelen 
en elkaar uit te schakelen. In het donker gaf dat met als die lampjes een 
geweldig spannend effect! Na afloop was een deel van de groep redelijk 
vermoeid, maar er was, zoals dat op kamp redelijk normaal is, natuurlijk 
ook een harde kern die het nog veel sterker vermoeide leiding nog enkele uren 
het leven zuur maakte. Op dinsdag was het back to basic; een simpel maar voedzaam 
ontbijt, een beetje guur miezerweer en een stukje fietsen. Het leek bijna een schooldag; 
toch was de les die voorbereid was een heel andere en vond deze plaats in een Vlindertuin. 
Enorme nachtvlinders in allerlei kleuren én een les over deze mooie wezentjes. Na deze 
toffe ervaring trok de stoet verder naar een lokale manage voor western spellen én 
paardrijden! Voor de middag stond er een fietstochtje op het programma, je kunt immers 
niet naar Brabant zonder iets van het Brabantse te hebben gezien. Hoewel de route in een 
goed uurtje te rijden is bleven sommige groepen uren lang weg; ook de vragen onderweg 
maakte het de leerlingen soms moeilijk. De laatste groep trof ook nog eens een regenbui... 
respect! Gelukkig waren de douches lekker warm en zat de sfeer er goed in.  
 
Na de huisgemaakte pastamaaltijd van Mevrouw Steeds die aan ruim 20 liter saus net 
genoeg had, doste iedereen zich vrolijk op voor de karaoke avond. (die niet doorging...) De 
techniek liet ons in de steek en de groep (van clown tot sumoworstelaar) heeft zo'n 2 uur 
lang braaf zitten wachten op wanhopige pogingen de karaokeset tot leven te wekken, het 
mocht niet baten. Toch bleef de stemming erin en was het nog lang onrustig in het pand. 
Op de woensdag, waarbij een enkeling het ontbijt nu al ging vervelen en sommigen met 
frisdrank wilden starten, was het weer wederom wat treurig. Gelukkig knapte het in de loop 
van de dag goed op en dat was maar goed ook, in twee groepen werd er namelijk 
gekanood op de Aa en moesten onderweg letters worden verzameld. Terwijl 1 groep 
onderweg was zorgde het andere deel voor een luxe lunch/kookcursus; heerlijk om even 
rustig op het kampgebouw te blijven en wat spelletjes te doen of zomaar wat te kletsen.  
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Het afkicken van de telefoon is zo saai nog niet! s'Avonds stond een spellen-ronde klaar 
met docentenmemory, Pictionary, Ik hou van Holland, het Kansloze.lerarenkwartet en de 
Valse Motten.  
 
Gezellig om de tafel, licht competitief en vooral heel fanatiek en gefocust! De volgende 
ochtend, na het traditionele tafeldekken en het ontbijt was de reis wat korter;  
Gemert is immers maar 5 minuten fietsen. Daar kregen de leerlingen allerlei opdrachten 
mee die ze in teamverband moesten uitvoeren. Het GR-ote Gemertspel. Omdat de week 
bomvol zat met activiteiten, teamopdrachten, spellen, workshops enz. kreeg de groep 
hierna even de tijd om zelf Gemert in te gaan. Dit resulteerde in een piek aan pinbetalingen 
bij de Lidl (broodjesafdeling) en de lokale snackbar. Terug op het kampterrein wachtte een 
verrassing; springtoestellen, een stormbaan, levend twister enz. hoewel de opblaasbanen 
nat waren van de regen brak de zon precies op tijd door en hebben we ons helemaal uit 
kunnen leven in een actieve spellenronde op het veld! Zeker het onderdeel waarbij je elkaar 
van een sokkeltje af moest slaan was in trek! Op de achtergrond was een klein groepje 
alweer druk bezig de BBQ aan te steken. Vanuit Rozenburg waren enkele collega's 
ingevlogen om lekker mee te eten en dat laatste is zeker gelukt! De sfeer was echt 
geweldig en de complete groep ontzettend gezellig... tot die avond... 'de nachtwandeling', 
door het lasergame bosje... de docenten waren voorruit gegaan (met wat maskers) en 
langs een 200 meter lang lint liepen de leerlingen in kleine groepjes het bos in. De rest is 
geschiedenis. (Gegil, gevloek, bibberende handjes, apathische blikken, de spanning was bij 
de meesten om te snijden) 
 
Die laatste nacht was rustig; iedereen was moe maar vrijdagochtend stond toch vrijwel 
iedereen voor de laatste keer weer op het veld voor de ochtendgymnastiek; bij 4x 
deelname zou immers een croissantje en gekookt eitje tot het ontbijt behoren. Hoewel wij 
het niet 1,2,3 hadden verwacht moesten we voor bijna iedereen de oven vullen! Dat leverde 
niet alleen een lekker ontbijt op maar dus ook 4x een leuke start van de dag. Inpakken en 
wegwezen; operatie stofwolk verliep voorspoedig, de bus was op het tijd, het kampgebouw 
met ieders hulp snel schoon en na een stop bij een zwembad op de route onderweg kon 
iedereen eindelijk weer herenigt worden met het thuisfront. Een zeer geslaagde week! 
 
De kampleiding  
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Werkweek Londen 
 
Ook dit jaar zijn we weer met klas 4 naar Londen geweest. Dit jaar mocht ik de reis voor het 
eerst organiseren en dat was best spannend. Iedereen was op tijd in Hoek Van Holland en het 
inchecken verliep soepel. Het was een hele zoektocht om de juiste hut te vinden en als je geluk 
had je een hut met uitzicht op zee. Na een paar uur ging er een trilling door het schip en toen 
het schip ging varen konden sommige kinderen naar hun ouders zwaaien op de landtong bij 
Rozenburg. Omdat het al donker was deden ze dat met hun lampje op hun telefoon. 
Na een kort nachtje en de nodige deining kwamen we ‘s ochtends vroeg in Engeland aan en 
moesten we nog even met de trein voordat we in Londen aankwamen. 
Het was nu nog maar een klein stukje lopen naar ons Hostel, maar op dat moment was er 
werkelijk een wolkbreuk. Jassen en een enkel parapluutje konden niet voorkomen dat 
sommigen doorweekt waren. Maar de sfeer was goed en we waren klaar voor onze eerste dag 
in Londen. 
Van wege het weer durfde ik de beroemde wisseling van de wacht niet aan en zijn we naar het 
British Museum geweest. Het beroemdste stuk, de steen van Rosetta, viel wat tegen, maar de 
Egyptische afdeling maakte een hoop goed. 
‘s Middags gingen we eerst naar Londen Eye en de weergoden waren ons 
gunstig gezind want er scheen een heerlijk zonnetje en we hadden een 
schitterend uitzicht over Londen en de Thames. Het was best hoog en 
volgens mij durfde niet iedereen aan het randje te staan. 
Om de spanning nog wat op te voeren zijn we daarna naar Londen 
Dungeon geweest. Een spookhuis met levende acteurs, waar jullie soms 
ook mee moesten acteren. Dat deden jullie geweldig! 
Inmiddels was het alweer tijd voor het avondeten en gingen we op weg naar ons 
pizzarestaurant. Alleen had het tijdens het spookhuis zo hard geregend dat het zelfs in 
Nederland op het journaal werd vertoond. We liepen over een brug en de hele Thames was 
bruin gekleurd. “Meneer! Wat is dat? En het stinkt nog ook!” Het riool was ontploft en we konden 
zelfs de metro niet nemen omdat die ondergelopen was. Om de eetlust weer wat op te wekken 
moesten we toen naar het pizza restaurant lopen. We hebben er heerlijk gegeten.  
De tweede dag zijn we met een echte Londense dubbeldekker naar Buckingham Palace 
geweest voor de wisseling van de wacht. Het was er echter zo druk, dat we alleen wat 
bovenkanten van die hoge bondmutsen gezien hebben. Daarna zijn we nog even naar de 
Tower Bridge gegaan om wat mooie foto’s te nemen. 
Gelukkig gingen we in de middag heerlijk winkelen bij Leicester Square en is er lekker gegeten. 
De voeten hadden wel wat rust verdiend en ’s avonds zijn we naar het theater gegaan. Een 
schitterend Londens theater met een spetterde show. Onvergetelijk! 
Het is alweer donderdag. Onze laatste dag in Londen. ‘s Ochtends zijn we naar het beroemde, 
dure en zeer exclusieve warenhuis Harrods geweest. “Meneer we hebben een tv van €120.000 
gezien, niet normaal!” Gelukkig zijn een hoop artikelen niet geprijsd… 
Na Harrods zijn we naar het British Natural Museum geweest en in misschien wel het mooiste 
gebouw van Londen sprak vooral de afdeling dinosaurussen tot de verbeelding. 
Om van dit alles bij te komen zijn we ’s middags nog even gaan shoppen en konden de laatste 
souvenirtjes nog gekocht worden. 
We hebben een fantastische reis gemaakt en ik wil jullie daarvoor enorm bedanken.  
 
De kampleiding 
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Rotterdams Stadsdictee  
 
Op dinsdagavond 26 november, hebben vier leerlingen uit klas 1a en 1b van onze school 
meegedaan aan het 7e Rotterdamse stadsdictee. Het werd geschreven én voorgelezen door 
dichter en spoken word-artiest Derek Otte. Een moeilijk dictee, waar alle brugklassers een 
pittige kluif aan hadden. Helaas zijn onze leerlingen niet in de prijzen gevallen, maar toch top 
gedaan en ze gaan allemaal met een gesigneerde dichtbundel van Derek Otte naar huis!  
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Jaaragenda week 2 t/m 11 
 
 
2 PERIODE 

2 
    

  

ma 6-jan Toetsvrij 

di 7-jan   

wo 8-jan 
  

do 9-jan MBO keuzemarkt Hoogvliet 

vr 10-jan   

 
 
3 PERIODE 

2 
    

  ma 13-jan Voorlichtingsavond ouders nieuwe brugklassers:19.30 uur 

  di 14-jan   

  wo 15-jan  
OPEN HUIS : 14.30-16.30 uur en 19.00 - 21.00 uur               

  do 16-jan   

  vr 17-jan   

  za 18-jan   

 
 
4 PERIODE 

2 
    

  ma 20-jan TW2 
Week van de procestechniek klas 2mavo             

  di 21-jan TW2 

  wo 22-jan Lesvrijedag 
                                   

  do 23-jan TW2 

  vr 24-jan TW2 
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5 PERIODE 

2 
    

  ma 27-jan TW2 
Tafeltjesmiddag basisscholen 

  di 28-jan TW2 

  wo 29-jan   

  do 30-jan   

  vr 31-jan   

 
 
6 PERIODE 

3 
    

  

ma 3-feb                                                             

di 4-feb Presentatie profielwerkstuk 4mavo 

wo 5-feb   

do 6-feb 3 havo vakpresentatie op RV 

vr 7-feb   

 
 
7 PERIODE 

2 
    

  

ma 10-feb Knip rooster 

di 11-feb Schaatsen Uithof klas 1t/m 4             
Uitreiking cijfers SE2    
Aanvraag herkansing 4 mavo 

wo 12-feb  
3 havo profielkeuzeavond op RV 

do 13-feb   

vr 14-feb 
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8 PERIODE 

2 
    

  

ma 17-feb Ouderraad 3 19.30 uur 

di 18-feb Herkansing SE 2: 13.35 uur 

wo 19-feb   

do 20-feb  
Inleveren voorlopige profielkeuze klas 3b + 2a + 3mavo 

vr 21-feb Lesvrijedag 
         

 
9 PERIODE 

2 
    

  ma 24-feb 

VOORJAARSVAKANTIE 

  di 25-feb 

  wo 26-feb 

  do 27-feb 

  vr 28-feb 

 
10 PERIODE 

2 
    

  ma 2-mrt 
Toetsvrij 

  di 3-mrt 
  

  wo 4-mrt 
  

  do 5-mrt 
  

  vr 6-mrt 
  

 
11 PERIODE 

2 
    

  ma 9-mrt 
  

  di 10-mrt   

  wo 11-mrt rekentoets 2F  3m/3b/4m 

  do 12-mrt 
  

  vr 13-mrt 
  

 


