
Nieuwsbrief november 2019 
 

 

Voor in de agenda 
23 december - 3 januari  kerstvakantie 

18 januari   informatieavond voor ouders van groep 8 

25 januari   open dag 

5 februari   mini openhuis 

6 februari   voorlopige vakkenkeuze 2 en 3 VMBO  

12 februari   alle leerlingen vrij i.v.m. studiedag team  

17 – 20 februari   projectweek 

18 februari   BPV dag klas 2 

21- 28 februari   voorjaarsvakantie 

 

 

 

Vanuit de schoolleiding   
Na een drukke turbulente periode zit ik weer op mijn plek. De 
afgelopen weken liepen niet zoals gepland. Door een overlijden in 
mijn directe omgeving kon ik niet altijd op school zijn. Gelukkig kan 
je in dit digitale tijdperk steeds meer vanuit huis, maar dat is toch 
anders dan fysiek aanwezig zijn.  
Ik heb in deze moeilijke periode ervaren dat de school een warme 
plek is om te zijn. De betrokkenheid van de docenten en leerlingen 
is groot. Het is fijn om hier te mogen werken.  
 
Esther Pruijn - Oudshoorn 

 

Ons onderwijs 
Onderwijs bied je niet alleen aan in een lokaal. Juist door te 

ervaren, te zien en te beleven beklijft stof. Deze week is er 

weer een projectweek op school waarin de leerlingen op een 

andere manier de stof tot zich nemen. Van een bezoek aan de 

kerstmarkt in Duitsland, excursie naar Eneco en bezoek aan 

lokale musea. De leerlingen zijn actief aanwezig en met 

elkaar aan het leren.  

 

 

 

 

 



 

 

Resultaten van SEII 

Wat een spannende periode voor onze examenklassen. Na een fantastische avond met geweldige 

presentaties van hun profielwerkstukken zijn de leerlingen hard aan het werk gegaan aan de 

schoolonderzoeken.  

We zien dat de leerlingen tijdens de voorbereidingsweek op een correcte manier hulp vragen en 

planningen maken om de stof tot zich te nemen.  

De leerlingen die niet hun PTA in orde hebben zijn hierover aangesproken. Er is een brief naar alle 

ouders gestuurd met daarin de stand van zaken van uw kind. Neemt u samen met uw kind deze brief 

door? 

Nieuwe aula 
Wat wordt er hard gewerkt door de schilders van SCOl in onze mooie aula. Het verzwering in de aula 

is deze week af en donderdag wordt al het nieuwe meubilair geleverd voor de aula. De leerlingen 

zullen op verschillende plekken kunnen zitten en het zal er moderner uitzien. Al ons oude meubilair is 

aan het goede doel geschonken en wordt opgeknapt en dan weggegeven.  

Personele zaken 
Ook in het voortgezet onderwijs is het onrustig. We merken dat we de gaten soms niet kunnen 

opvangen en collega’s draaien meer uren dan dat zij hoeven te draaien omwille van het onderwijs 

aan uw kind. Toch merken we dat we dan onszelf maar ook de leerlingen soms tekort doen. We 

kunnen niet alles opvangen en moeten roeien met de riemen die we hebben. Helaas hebben wij ook 

zieke leerkrachten en valt het niet mee omdat op te vangen.  

Na de kerstvakantie zullen we gaan draaien met een nieuw rooster. Dit omdat we na de vakantie 

afscheid nemen van Mevrouw Inal. Zij gaf Nederlands aan de eerste en tweede klas. Via deze weg wil 

ik haar nogmaals bedanken voor haar inzet en doorzettingsvermogen. Vanaf 1 februari zal mevrouw 

vd Zalm bij ons starten als docent Nederlands. Tot die tijd vangen we de lessen op met invallers. 

Ook nemen we afscheid van mevrouw Campo. Zij heeft ingevallen voor Engels en zal zich na de 

vakantie weer buigen over haar studie. Na de vakantie zal mevrouw Gauthier lessen Engels gaan 

geven. En zijn we de laatste gesprekken aan het voeren met een invaldocent Engels.  

2 weken na de kerstvakantie zal mevrouw Vd Kooi met zwangerschapsverlof gaan. Zij zal worden 

vervangen door de heer Grondman. De hartlijn zal gegeven worden door mevrouw vd Zalm. 

Mevrouw Arenthorst zal haar zich volledig gaan richten op de zorg. De lessen Frans zullen na de 

kerstvakantie gegeven gaan worden door mevrouw Gaulthier. 

Ook gaan we vanaf 1 februari afscheid nemen van de heer Schouten. Hij is momenteel werkzaam op 

twee scholen en kan een volledige baan krijgen bij zijn andere werkgever. We wensen hem veel 

succes in Delft.  



 

Hulp 
Wij zoeken nog naar een ouder/grootouders die ons wil ondersteunen in ons OLC en de kantine.  Als 

u 1 dag in de week een uurtje kunt dan helpt u ons al enorm uit de brand.  

 

OLC 
Maandag  8.15 – 10.00 14.30- 15.30 

Dinsdag  8.15 – 10.00 14.30- 15.30 

 Woensdag 8.15 – 10.00 14.30- 15.30 

Donderdag 8.15 – 10.00 14.30- 15.30 

vrijdag 8.15 – 10.00 14.30- 15.30 

 

Wat gaat u dan doen in de OLC: uitlenen en innemen van boeken en laptops. De leerlingen mogen 

aan het begin van de dag een laptop lenen als hun eigen laptop ingeleverd is bij onze ICT-ers om te 

repareren. Zij overleggen een pasje en krijgen dan van u een laptop. Leerlingen mogen boeken lenen 

uit d bibliotheek en deze moeten dan verwerkt worden in ons uitleensysteem. 

 

Kantine 
Maandag  10.00- 11.00 12.30-13.30 

Dinsdag  10.00- 11.00 12.30-13.30 

 Woensdag 10.00- 11.00 12.30-13.30 

Donderdag 10.00- 11.00 12.30-13.30 

vrijdag 10.00- 11.00 12.30-13.30 

 

Wat gaat u doen in de kantine. U begeleidt leerlingen die stage lopen in de kantine. Zij maken samen 

met u een gezonde pauzehap die wij weer verkopen aan de leerlingen. Natuurlijk mag u zelf initiatief 

tonen om een pauzehap te maken en te verkopen. We willen dat de leerlingen keuze hebben in 

aanbod m.b.t. de kantine.  

 

Wij kunnen dit niet alleen en samen met u kunnen we ervoor zorgen dat de leerkrachten de lessen 

geven en de kantine en het OLC bemand blijven.  

 

Met elk uurtje dat u zou kunnen zijn wij geholpen! U kunt zich aanmelden bij oue@vhl.nl 

 

Alvast bedankt! 

 

Esther Pruijn – Oudshoorn  
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