Nieuwsbrief 2
25 september 2015
Voor u ligt nieuwsbrief 2 van dit schooljaar. De nieuwsbrieven worden ook op de website
gepubliceerd. We wensen u veel leesplezier!
Namens alle collega’s,
Nynke Gerritsma,
rector

Het schooljaar is alweer een maand bezig – wat gaat het snel! Het wordt herfst. Je ziet het
buiten aan de bomen en de planten, je ruikt het, en je voelt aan het weer dat kouder wordt.
Nog even en het is alweer herfstvakantie!
Deze week besteden we op school aandacht aan vrede. We denken nu speciaal aan al die
mensen op de vlucht voor oorlog en geweld. Vanuit onze christelijke wortels willen we een
gastvrij huis zijn voor iedereen. Op school, thuis, middenin de stad.
Donderdag 24 september was het offerfeest voor onze moslim leerlingen. We hopen dat zij,
samen met hun familie, een warm en fijn feest hebben gehad.

Veilige school
We werken hard aan het geven van goed onderwijs. De basis daarvan ligt in een veilige
school waar iedereen zich thuis voelt. In zo’n school wordt niet gepest, gaat iedereen
respectvol om met elkaar en met de spullen van anderen en wordt er niets moedwillig
vernield. Helpt u mee om dit voor elkaar te krijgen? We hebben u hard nodig!
Rooster
We hebben een goede start gemaakt met het schooljaar. We hopen binnenkort met een
definitief rooster te gaan werken, waarin we alles goed hebben geregeld rondom
vervangingen en de beschikbaarheid van docenten. Het aantal lessen dat uitvalt, zal
daarmee moeten verminderen. In sommige klassen is die uitval nu zorgelijk. We houden het
goed bij, samen met de docenten, en wanneer nodig zetten we extra ondersteuning in.
In het nieuwe rooster zullen we ook ruimte maken voor extra lessen voor een aantal klassen
die vorig jaar teveel achterstanden hebben opgelopen. U wordt door de teamleider van uw
kind hierover apart geïnformeerd.

Ouderavonden
Afgelopen weken waren er ouderavonden, en in de mavo tien minutengesprekken tussen
ouders, mentor en leerlingen. We vinden het heel belangrijk om goed contact tussen school
en ouders te hebben, in het belang van de leerling. Ik ben dan ook heel blij dat de
ouderavonden goed bezocht zijn. Als u vragen hebt, aarzel dan niet om contact op te nemen
met de mentor van uw kind.
Schoolregels en te laat komen
Onze schoolregels kunt u vinden in het boekje ‘Welkom op onze school’, dat uw kind aan het
begin van het schooljaar heeft gekregen. We vragen u ervoor zorg te dragen dat uw kind op
tijd op school komt. Als uw kind te laat is, moet hij/zij zich melden bij de conciërge. Na twee
keer te laat komen moet de leerling zich na schooltijd melden bij de pedagogisch
medewerker. Wanneer uw kind te vaak te laat komt, nemen we contact met u op.
Schoolgids, overgangsnormen en jaaragenda
Afgelopen week vergaderde de medezeggenschapsraad (MR). De MR heeft de schoolgids
en de overgangsnormen goedgekeurd. Deze kunt u vinden op de website. Daar staat ook de
jaaragenda voor dit schooljaar, met daarin de data van de vakanties.
Cito-toets eerste klassen
In de week van 12 oktober maken de leerlingen van de eerste klas de Cito-toets 0.
De leerlingen werken aan 6 toetsen verdeeld over 2 dagen. De onderdelen die getoetst
worden zijn Nederlands leesvaardig, Nederlands woordenschat en rekenen.
In april volgt Cito-toets 1.
In de tweede klas wordt dan Cito-toets 2 afgenomen.
De resultaten krijgt u, samen met een uitleg hoe deze uitslag te lezen, zodra deze binnen
zijn.
Brugklaskamp
Ook gaan de leerlingen van de eerste klas in de week van 12 oktober op kamp. Zij zullen 3
dagen in de bossen van Austerlitz doorbrengen. Het doel is de band in de klas verstevigen.
De mentor en de leerlingen zijn deze dagen bezig met leefstijl, sport, muziek en de natuur.
De leerlingen werken tijdens deze activiteiten in groepsverband samen om elkaar nog beter
te leren kennen. We hopen dat iedereen na deze intensieve dagen kan terugkijken op een
welgeslaagd kamp.
Werkweek Terschelling mavo3
Heel vroeg in de ochtend op dinsdag 6 oktober vertrekt mavo 3 naar Terschelling. Zoals wij
al op de ouderavond verteld hebben, is het heel erg belangrijk dat de leerlingen op tijd bij de
bus aanwezig zijn. Wij vertrekken op de afgesproken tijd, want anders missen we de
aansluiting met de boot in Harlingen.
U ontvangt deze week alle belangrijke informatie inclusief de paklijst. Noodzakelijk is het
regenpak voor als het weer toch tegen zit. Ook bij slecht weer moet er veel gefietst worden.
Maar gelukkig is het vaak mooi weer op de Waddeneilanden. Het team verheugt zich enorm
om met alle leerlingen van mavo 3 het eiland te ontdekken. Op deze manier leer je elkaar
goed kennen. De verwachte aankomsttijd op vrijdagmiddag is rond vijf uur. Tot dan!
Eerste schoolonderzoekweek mavo 4
Maandag 5 oktober wordt het voor de eindexamenleerlingen van de mavo echt serieus. De
eerste toetsweek gaat beginnen. De leerlingen hebben deze week geen lessen maar
toetsen. Het is mogelijk dat uw zoon of dochter twee toetsen op een dag heeft. Het rooster is
naar de leerlingen per Magistermail verspreid. Ook hebben zij een overzicht gekregen van
de leerstof per vak.
Omdat er bijna geen mogelijkheden zijn om de toetsen in te halen hopen wij dat alle leerling
de toetsen in deze week maken. Wilt u samen met uw zoon of dochter even bekijken hoe

laat de toetsen beginnen zodat iedereen op tijd aanwezig is. Het is heel vervelend als er
stress ontstaat door te laat komen.
Wij wensen al onze kandidaten een hele goede toetsweek!
Uitwisseling met gymnasium Leipzig: verslag
Van zaterdag 12 tot en met vrijdag 18 september namen 12 leerlingen uit klas 2, 3 en 4 deel
aan een uitwisseling met leerlingen van het Robert Schumann Gymnasium in Leipzig. Het
was het tegenbezoek van de week "Spielewelten" in Utrecht eind juni. Leipzig is een
middelgrote Duitse stad die bijna twee keer zo groot als Utrecht. Na de reis en de zondag bij
het gastgezin gingen we op maandagochtend naar Leipzig Thekla voor een bezoek aan de
Spielothek waar maar liefst 500 spelletjes ter beschikking stonden. Van kennisspelen tot
kaartspelen en behendigheid, alles zat erbij. In de middag werd de Soccerworld bezocht voor
wat gezellige partijtjes voetbal en floorbal.
Op dinsdagochtend werden we op de Duitse partnerschool verwacht. Na een kort bezoek
met rondleiding gingen we daarna naar de Leipziger Zoo die een stuk groter is dan de
gemiddelde dierentuin. Op woensdagochtend werd het Kanupark Markkleeberg bezocht. Op
donderdagochtend bezochten we het museum Inspirata waar we wiskundige spelletjes
konden doen en ook diverse leuke natuurkundige proeven werden getoond en gedaan. In de
middag was ruimte voor vrije tijd ingepland en ging de hele groep naar de stad om nog even
te genieten van het mooie weer. In de avond vond in de aula op school een presentatie voor
de gastouders en andere genodigden plaats met een afsluitend buffet. Op vrijdagochtend
werd afscheid genomen en namen we de trein naar huis. Het was een gezelige week met
veel leuke indrukken en ervaringen, ook buiten het programma om.
Willibrorddag op 5 november
Onze school is onderdeel van de Willibrordstichting, een stichting van christelijke VO-scholen
in Utrecht en omgeving. Op 5 november is er een stichtingsbrede scholingsmiddag voor alle
personeel. Onze school organiseert de scholing voor de moderne vreemde talen. De
leerlingen hebben die dag les tot 12.10 uur, daarna zijn ze vrij.
Personeel
Onze docent Engels Remi Piso is ernstig ziek. Zijn lessen worden vervangen door Christine
Boekholt en Collin de Vissier. Met ingang van deze week hebben we ook vervanging voor
biologie. Willem Smit neemt de lessen die Maaike Smeets nu niet kan geven vanwege
ziekte. Alle vervangers werken op de AvW.

Bent u op zoek naar goede, toegankelijke bijles voor uw zoon of dochter?
Meld uw zoon of dochter dan aan voor de EHBO: Eerste Hulp Bij Onvoldoendes!
De bijles wordt gegeven door gemotiveerde vwo-6 leerlingen, en kan zowel op school als
thuis.
Ons tarief bedraagt slechts € 10,- per (les)uur. EHBO is er voor vrijwel alle vakken.
Kijk voor meer informatie op onze website: www.bijlesgregorius.simpsite.nl
Of stuur ons een e-mail: www.ehbogregorius@gmail.com

