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Nieuwsbrief klas 3 
Januari 2020 
 
Aan: Ouders en leerlingen van leerjaar 3 
Datum verzending: vrijdag 10 januari 

 

Onderwerpen in deze nieuwsbrief: 
• Bericht van de teamleider 

• Terugblik decemberfeesten op school 

• Oudermiddagen 

• Profielkeuze klas 3 havo/vwo 

• Open Avond en Open Dag 

• Nieuw rooster vanaf einde januari 2020 

• Muziekavond 

• Belangrijke data en actiepunten voor januari en februari 

 

Beste leerlingen, beste ouders/verzorgers, 

Natuurlijk wil ik deze nieuwsbrief beginnen met jullie allen het allerbeste te wensen voor het jaar 
2020. Hopelijk hebben jullie een goede vakantie gehad en voldoende energie opgedaan om een 
mooie start te maken in het nieuwe jaar.  
 
Voor onze gemeenschap was de vakantie er één met een dubbel gevoel: Naast de vieringen die de 
decembermaand met zich meebrengt, ontvingen wij in de vakantie ook bericht van het overlijden 
van onze collega Jack Manuputty.  
 
Jack is bij ons gestart als sportdocent en was sinds een aantal jaar teamassistent bij ons op school. 
Jack was al een aantal jaar ziek en de afgelopen weken was bekend dat hij niet meer lang te leven 
had. Wij zullen hem blijven herinneren als een teamlid met oog en aandacht voor alle leerlingen en 
medewerkers.  
 
Vandaag is er in de klassen aandacht geweest voor het overlijden van Jack. Tevens is er op de oude 
werkplaats van Jack, lokaal 210 inmiddels een plekje ingericht waar leerlingen, medewerkers en 
ouders die daar behoefte aan hebben, kunnen stilstaan bij het overlijden én het leven van Jack. 
 

Annemarie Davelaar  

Teamleider 2de en 3de klassen en mavo 4 

dav@vhl.nl 
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Terugblik Sint- en Kerstvieringen  
We startten de decembermaand met de viering van Paarse Vrijdag, waarover wij in de eerste 
nieuwsbrief berichtten. Veel leerlingen lieten door het dragen van paarse kleding zien dat liefde voor 
iedereen iets moois is en zou moeten zijn en dat het dus niet uitmaakt op wie je verliefd wordt of wie 
of wat je bent. Bij het kraampje in de hal stonden leerlingen in de pauzes in de lange rij om een paars 
bandje op te halen en hun “support” te laten zien. Voor de hoofdingang wapperde tevens voor de 
gelegenheid de regenboogvlag. Wist je trouwens dat deze vlag sinds vorig jaar permanent een 
prominente plek in de onze aula inneemt?  

 
We blikken terug op geslaagde Sint- en Kerstvieringen. Veel klassen zijn druk geweest met de 

sinterklaascadeautjes kopen, in- en ook weer uitpakken, kruidnoot-gooien en gelukkig ook alles 

netjes weer opruimen.  

Een totaal aantal van 225 (!) leerlingen uit de 2de en 3de klassen heeft voorafgaand aan de kerstviering 

in de Hooglandse Kerk bij de V.I.P. op de beestenmarkt een pizza gegeten. Het was een erg gezellige 

en drukke avond in het restaurant. Andere klassen vierden de kerst met een ontbijt of lunch op 

school waarbij leerlingen zich van hun meest culinaire kant hebben laten zien met allerlei 

meegebrachte etenswaren.  

De drukbezochte viering in de Hooglandse Kerk had dit jaar als thema “Inspiratie uit Traditie”. Onze 

directeur, dhr. Onderwater, opende de viering met aandacht voor de vele tradities die het VHL rijk is, 

en mevr. Lüchinger riep ons op te reflecteren: Welke tradities kennen we, in het gezin, op school, en 

daarbuiten, en welke daarvan willen we doorgeven, en op welke manier? Daarnaast hebben we -

traditiegetrouw - genoten van het vele muzikale talent dat onze school rijk is: Van het plechtige 

“Once in Royal David’s City” door alle examenleerlingen muziek tot het swingende “Do they know it’s 

Christmas” van onze 6de-klassers.  

Ter afsluiting is gecollecteerd voor de World Servants reis van 22 jongeren uit de Leidse regio, 

waaronder een aantal leerlingen van onze school, naar Malawi (Oost-Afrika). Hierbij is een mooie  

bijdrage opgehaald die besteed zal worden aan bouwmaterialen voor twee leslokalen, latrines en 

een verschoningsruimte voor meisjes. 

Oudermiddagen 
Om de vorderingen van uw kind met u te bespreken zijn er op 13 en 14 januari twee oudermiddagen 

waarop u een gesprek met de mentor van uw kind kon aanvragen. De inschrijving is gesloten en 

inmiddels heeft u de planning ontvangen. U kunt (voor de onderbouw) op deze middag alleen met de 

mentor in gesprek. Mocht u specifieke vragen hebben over één vak, dan kunt u natuurlijk ook altijd 

direct naar de vakdocent een email sturen. Alle vakdocenten zijn bereikbaar m.b.v. hun rooster-

afkorting. Het emailadres wordt dan “afkorting”@vhl.nl.  

Profielkeuze 3 havo/vwo 
Op vrijdag 24 januari is de deadline voor de voorlopige profielkeuze van uw zoon of dochter. De 

leerlingen zijn inmiddels al een aantal weken druk bezig met het verkennen van de mogelijkheden en 

ik heb al veel leerlingen mogen spreken over hun keuze. Sommigen zijn al 100% zeker van hun keuze, 

en anderen twijfelen nog tussen profielen of vakken. Ik nodig u uit om thuis nog eens even goed te 

spreken over deze, toch wel belangrijke, beslissing. Na de voorlopige keuze worden de vakadviezen 

bekend en zullen we met elkaar in gesprek gaan wanneer een leerling tegen een advies in tóch een 

vak wil kiezen, om goed alle voors en tegens af te wegen. Een keuze tegen een advies in is erg 

onverstandig en zal zeer sterk afgeraden worden: er wordt van leerlingen verwacht dat zij sterke, 

overtuigende argumenten hebben wanneer zij tóch tegen een advies in kiezen.  
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In februari is er de kennismakingsmiddag voor leerlingen van 3hv uit Leiderdorp en Rijnsburg en is de 

vakkenvoorlichting voor vakken die de leerlingen nu nog onbekend zijn, zoals NLT, KUA en 

bedrijfseconomie. Verdere informatie hierover volgt nog. 

Open avond en Open Ochtend 
Op vrijdag 10 januari vindt de Open Avond plaats (bezoekerstijden 19:00-21:30) en op zaterdag 

25 januari de Open Ochtend (bezoekerstijden 10:00-12:30).  Wij zouden het leuk vinden als 

leerlingen willen helpen op deze avond- en/of ochtend! Vind je het leuk je eigen school te 

vertegenwoordigen door bijvoorbeeld groep-8 leerlingen rond te leiden, te helpen in een lokaal bij 

een vak of bij de ontvangst van bezoekers? Neem dat contact op met dhr. Pijnappel: pib@vhl.nl.  

Rooster tweede semester 
Het nieuwe rooster voor het tweede semester zal vanaf maandag 27 januari ingaan. Binnenkort 
wordt dit rooster gepubliceerd op Zermelo. Dat nieuwe rooster betekent voor een aantal vakken dat 
ze zullen plaatsmaken voor andere vakken. Ook kan het zo zijn dat het aantal uren voor een vak 
verandert. Dit rooster blijft gehandhaafd (mits er geen grote personele wijzigingen komen) tot aan de 
zomervakantie. 
 

Muziekavond 
Donderdag 30 januari is de eerste muziekavond van dit jaar in 001. Inschrijven kan tot 28 januari. 
Inschrijfformulieren liggen in 107 en 307. 

 
Belangrijke data voor de derde klassen in januari en februari 

Datum Onderwerp Actie nodig 

21 december t/m 

5 januari  

Kerstvakantie  

6 januari Huiswerkvrij  

10 t/m 15 januari 40-minuten rooster  

10 januari Open Avond (vanaf 19:00)  

13 en 14 januari Mentormiddag De inschrijving is gesloten en het rooster 

gepubliceerd. 

24 januari Deadline voorlopig profielkeuze Formulier getekend bij mentor inleveren 

25 januari Open Ochtend (zaterdag)  

27 januari Start nieuw semester: nieuw 

rooster 

 

28 januari Leerlingen lesvrij: Organisatiedag   

30 januari Muziekavond  

6 februari Sportdag   

22 februari t/m 

1 maart 

Voorjaarsvakantie  

Een volledige en steeds bijgewerkte versie van de jaaragenda vindt u op onze website! 

 


