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December is altijd een bijzondere maand. Op het moment dat ik dit stukje schrijf is het eind 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.
Elders in deze nieuwsbrief is het rooster voor de Goede Doelen Dag en de kerstvieringen op de laatste dag 
voor de kerstvakantie (vrijdag 22 december) opgenomen.

Ook zijn in deze Nieuwsbrief de vakantiedata van het volgend cursusjaar 2018-2019 opgenomen; handig 
als u de vakantie ver vooruit wilt plannen.

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 is enkele weken geleden al gestart met een verlichtingscontrole, waarbij waarschuwen zijn 
uitgedeeld. Zij hebben een herhaling van deze controle aangekondigd en zullen dan ook boetes gaan 
uitdelen. Zorg er dus voor dat de verlichting in orde is!

Ik nodig iedereen uit om op 10 januari 2018 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 nieuw ingevoerde 
“huiswerkuren” midden op de dag. Deze uren worden begeleid door vakdocenten waarin in veel gevallen, 
extra uitleg voor een vak ook mogelijk is.

Na de kerstvakantie starten de lessen weer op maandag 8 januari 2018

Namens alle medewerkers wens ik u en jullie alvast gezegende kerstdagen en een fijne kerstvakantie.
            
J.Grimm
Directeur
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Op woensdag 10 januari 2018 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 8 januari 2018 een voorlichtingsavond worden gehou-
den voor de ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen van groep 8. De avond begint om 19.30 uur. Deze avond is 
minder geschikt voor de leerlingen zelf, omdat er veel informatie wordt verstrekt die voor hen niet zo interes-
sant zal zijn. De structuur van het voortgezet onderwijs zal aan de orde komen en ook de leerlingbegeleiding 
krijgt een prominente plaats toebedeeld. Begin januari zal er in de plaatselijke pers een advertentie geplaatst 
worden.

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 20 december

Mentoravonden

Programma van Toetsing en Afsluiting

Dit jaar wordt ons jaarlijks Kerstgala georganiseerd en wel op woensdag 20 december.
De avond begint met een inloop om 20.00 uur en zal tot 23.30 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.
We zijn benieuwd welke drie leerlingen de “Limousine actie” gaan winnen. Opgehaald worden in zo’n
prachtige auto is toch een hele belevenis!
Zorg dat je lootje in de daarvoor bestemde brievenbus beland. 

De dag na het gala, donderdag 21 december, zullen de lessen om 10:35 uur starten.
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Speciaal voor ouders van Speciaal voor ou-Goede Doelendag en kerstviering 2017

Vrijdag 22 december start de Goede Doelen Dag om 09.00 uur in Sporthal De Rozenburcht. Het
rooster krijgen de leerlingen nog uitgereikt.
De kerstviering start om 12.00 uur, in de aula van onze school. De leerlingen worden eerst verwacht
in de , op de monitor, aangegeven lokalen.

Speciaal voor ouders van Speciaal voor ou- Goede Doelendag
Al vele jaren organiseert Godfried Richter de “Goede Doelen Dag”. 

De leerlingen zullen vrijdag 22 december weer hun uiterste best doen om zoveel mogelijk geld
bijeen te zwemmen of te lopen.
De opbrengst van deze dag is bestemd voor een drietal goede doelen:
1. Serious Request
2. Stichting Derde Wereldhulp, India 
3. Nationaal ouderenfonds  

Al vele jaren staat één doel al vast en dat is de Stichting Derde Wereld Hulp. Deze kleine stichting
trekt zich het lot aan van de duizenden straatkinderen in Vijayawada in de Indiase deelstaat
Andhra Pradesh. 

In de loop van de tijd zijn er tehuizen gebouwd waar de kinderen kunnen wonen, medische
verzorging krijgen en naar school kunnen. Voor het in stand houden en het onderhoud van deze
tehuizen is ieder jaar veel geld nodig



5

55

  nieuw
sbrief

5

Voorstelling ‘RESPECT’ Speciaal voor ouders van Speciaal voor ou-Goede Doelendag en kerstviering 2017

Speciaal voor ouders van Speciaal voor ou- Goede Doelendag

Op maandag 4 december hebben onze brug- en tweede klassen de voorstelling ‘Respect!’ van theatergroep
ROET bijgewoond. De voorstelling bestond uit twee gedeelten: eerst een theatervoorstelling, meteen gevolg 
door een interactief gedeelte doormiddel van een workshop. 

In de theatervoorstelling stonden sociale media, pesten, grensoverschrijdend gedrag en groepsdruk centraal.
Tijdens de scene Respect Effect, zagen de leerlingen hoe het niet hoort en hoe het wel kan. Ook maakten
ze kennis met het format ‘Echte pubers hebben Respect’ en kwamen fragmenten uit de actualiteit voorbij.
Doorlopend was er een verhaallijn waarbij een gebeurtenis op Facebook in de realtiteit volledig uit de hand
liep. De voorstelling was een keiharde confrontatie met de online en offline werkelijkheid. 

Aanvullend hebben de leerlingen een workshop gehad over welk gedrag respectvol of respectloos is en hoe 
je respectloos gedrag kunt ontvormen naar respectvol. Als kapstok werd daarbij letterlijk inhoud gegeven
aan het woord RESPECT;
R= rustig (blijven), Wie de rust heeft, heeft de macht
E= eerlijk, Eerlijk duurt het langst
S= sociaal, Wat u niet wilt dat u geschiedt, doet dat ook een ander niet
Zo werd het hele woord compleet gemaakt.
In de komende weken en maanden zal tijdens mentorlessen hierop worden teruggegrepen om het gewenste 
respectvolle gedrag op onze school te bewerkstelligen en te behouden.

Speciaal voor ouders van Speciaal voor ou-Basketbaltoernooi 
Basketbaltoernooi leerjaar 1:
29 november was het eindelijk zover. Weken is er geoefend. Basketbal is een lastig spel met veel regels 
en voor bijna iedereen is het een nieuw spel. Op het toernooi moest blijken hoe goed iedereen het spel 
opgepakt had. We kunnen rustig zeggen dat dat heel goed gelukt is! Wat een spannende en ook goede 
wedstrijden zijn er gespeeld. Verschillende wedstrijden werden gewonnen/ verloren op slechts 1 punt. 
Gelukkig kon bijna iedereen goed tegen zijn/haar verlies en bleef de sfeer vooral gezellig en sportief. 
Een team uit klas 1b ging er met de winst vandoor. 
 
Basketbaltoernooi leerjaar 2: 
1 december stonden alle leerllingen van klas 2 al vroeg klaar. Met de ervaringen van vorig jaar en de 
lessen van de laatste weken verwachtten we er veel van! De verwachting kwam helemaal uit, spannen-
de en goede wedstrijden werden er gespeeld. Leuk om te horen van mensen die de klassen maar 1x 
per jaar zien spelen, dat het niveau zo hoog was en er met veel inzet maar sportief gespeeld werd. Dat 
is een mooi compliment! Uiteindelijk ging een team uit 2a er met de overwinning vandoor maar dat was 
niet het allerbelangrijkste. 
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Speciaal voor ouders van Speciaal voor ou-Vakantiedata 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    dinsdag 23 april t/m zondag 5 mei 2019
(incl. Pasen, Koningsdag  
en Bevrijdingsdag)
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

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

Klas 3 is op donderdag 14 december afgereisd naar Aken voor het jaarlijks bezoek aan de kerstmarkt. 
Behalve de gezellige kraampjes, ‘printen’ en de kerstsfeer heeft heel klas 3 de Dom met daarin het graf 
en de troon van Karel de Grote bezocht. Alsof dat niet genoeg was werd in groepjes het historische cen-
trum verkend én werd de lokale bevolking onderworpen aan allerlei vragen in het kader van de Duitse 
spreekvaardigheid. Hoewel het best koud was en de opdrachten niet altijd even makkelijk was het een 
leuke, leerzame en gezellige dag waar we met veel plezier op terugkijken!
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Speciaal voor ouders van Speciaal voor ou-Vakantiedata 2018-2019 Speciaal voor ouders van Speciaal voor ou-Jaaragenda week 1 t/m week 9

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

50 PERIODE 2
ma 11-dec
di 12-dec Sectorwerkstuk 5: 4 mavo 14.20 uur

wo 13-dec
do 14-dec Kerstreis klas 3  Duitsland: PES

vr 15-dec
51 PERIODE 2

ma 18-dec
di 19-dec
wo 20-dec Kerstgala 20.30- 23.30 uur

Geen lessen na 6e uur
do 21-dec Start lessen om 10.35 uur

vr 22-dec Goede doelendag 
Kerstviering 12.00 uur

52 PERIODE 2
ma 25-dec
di 26-dec
wo 27-dec KERSTVAKANTIE
do 28-dec
vr 29-dec

1 PERIODE 2
ma 1-jan
di 2-jan
wo 3-jan KERSTVAKANTIE
do 4-jan
vr 5-jan
za 6-jan

2 PERIODE 2
ma 8-jan Toetsvrije dag

Voorlichtingsavond ouders nieuwe brugklassers:19.30 uur
di 9-jan
wo 10-jan OPEN HUIS : 14.30-16.30 uur en 19.00 - 21.00 uur                                      

do 11-jan rekentoets 2F 4mavo

vr 12-jan TW2

3 PERIODE 2
ma 15-jan TW2

di 16-jan TW2

wo 17-jan TW2

do 18-jan TW2

vr 19-jan TW2

4 PERIODE 3
ma 22-jan Week van de procestechniek                                                                                          

di 23-jan
wo 24-jan
do 25-jan 3 havo vakpresentatie op RV

vr 26-jan
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5 PERIODE 3
ma 29-jan
di 30-jan Schaatsen Uithof klas 1t/m 4            

Uitreiking cijfers SE2   
Aanvraag herkansing 4 mavo

wo 31-jan Uitreiken rapport 2 Onderbouw
3 havo profielkeuzeavond op RV

do 1-feb
vr 2-feb

6 PERIODE 3
ma 5-feb Laatste dag opgeven ouderspreekuur van 14 februari

Knip rooster
di 6-feb Herkansing SE 2: 13.35 uur

wo 7-feb
do 8-feb
vr 9-feb

7 PERIODE 3
ma 12-feb Ouderaad 3: 19.30 uur

di 13-feb Sectorwerkstuk 6; 4 mavo 14.20 uur

wo 14-feb Valentijnsdag/Rozenactie
Ouderspreekavond: vanaf 18.30 uur

do 15-feb
vr 16-feb Inleveren voorlopige profielkeuze klas 3b/3c

8 PERIODE 3
ma 19-feb
di 20-feb Presentatie sectorwerkstuk 4 mavo: 14.30uur

wo 21-feb Inleveren voorlopige sectorkeuze 2 en 3 mavo

do 22-feb
vr 23-feb

9 PERIODE 3
ma 26-feb
di 27-feb
wo 28-feb
do 1-mrt
vr 2-mrt

10 PERIODE 3
ma 5-mrt Toetsvrij

di 6-mrt
wo 7-mrt
do 8-mrt rekentoets 2F (2e afn.) 3m/3b

vr 9-mrt
11 PERIODE 3

ma 12-mrt
di 13-mrt
wo 14-mrt
do 15-mrt Kangoeroewedstrijd

vr 16-mrt

VOORJAARSVAKANTIE


