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Beste leerlingen, geachte ouders en verzorgers, 
  
Om te beginnen wens ik alle lezers van het Leesveldtje een gezond, voorspoedig 
en succesvol 2022 toe. Het afgelopen jaar was opnieuw een bijzonder jaar. Covid-

19 heeft ons aardig bezig gehouden; en nog steeds. Toch kunnen we met enige 
trots terugkijken. De leerlingen hebben mooie examenresultaten behaald en 

ondanks alle beperkingen hebben we toch enkele leuke activiteiten kunnen laten 
doorgaan. Het nieuwe jaar brengt ons naast de nodige zorgen ook weer nieuwe 
kansen en uitdagingen. Een jaar waarin we de toekomst met vertrouwen 

tegemoet treden. Ik hoop dat er sprake mag zijn van een goede en prettige 
samenwerking. In het bijzonder wens ik de leerlingen uit het examenjaar een 

goede afronding toe van hun schoolloopbaan op Jacob van Liesveldt. Een jaar 
waarin dromen en wensen in vervulling zullen gaan. Wij, de medewerkers van de 
Jacob, zullen alles in het werk stellen om dit te realiseren. 
  
W.M. van den Eshof 

rector  
 
 

Actie voor de Voedselbank  
 

Met het sluiten van de scholen voor veel leerlingen dreigde onze actie voor de 
voedselbank niet door te gaan.  
 

Maar gelukkig hebben we met de leerlingen en collega’s die wel op school waren 
in de week van 20 t/m 22 december toch nog 13 boodschappentassen kunnen 

vullen. Hartelijk dank aan iedereen die heeft bijgedragen aan deze actie.  
 

 
 
 
  



 

Gymnasiumontbijt 

 
Om het jaar goed af te sluiten met de gymnasiasten, heeft 6 gymnasium dit jaar 
weer het gymnasiumontbijt georganiseerd. Er ging hier veel werk aan vooraf en 

klas 6 heeft er veel tijd in gestoken om het ontbijt zo goed mogelijk te laten 
verlopen. Zo moest er bijvoorbeeld worden nagedacht over hoe de Corona-

maatregelen in acht genomen konden worden en moest er gezocht worden naar 
een sponsor. Na goed nadenken kwamen ze uit bij de Albert Heijn in Heenvliet, 
die maar liefst € 500,- aan boodschappen heeft gedoneerd. Waar klas 6 erg blij 

mee was! Na het verbouwen van de aula en het halen van de boodschappen kon 
het ontbijt dan echt beginnen op 17 december.  

 
Het ontbijt verliep vlekkeloos en de gymnasiasten hadden het erg naar hun zin. De 

leerlingen konden heerlijk op hun plek blijven zitten terwijl het eten werd 
rondgebracht. Er werden tijdens het eten nog kerstliedjes gespeeld op de piano, 
wat zorgde voor een gezellige sfeer. Na afloop heeft klas 6 al het overgebleven 

voedsel naar de voedselbank gebracht en het overgebleven geld ook gedoneerd aan 
de voedselbank. Het overgebleven geld bedroeg maar liefst € 542,-.  

 
Het gymnasiumontbijt was niet mogelijk geweest zonder de hulp van de 
conciërges, de administratie, de kantine en de sponsor. Het gymnasium zelf was 

natuurlijk niet mogelijk geweest zonder mevrouw Heikoop en meneer Schreuders.  

 
  



 

Vanuit de Mediatheek 

Read2Me is dé voorleeswedstrijd voor brugklassers. In de afgelopen weken is er in 

de klassen bepaald welke leerlingen mogen gaan voorlezen tijdens de schoolfinale. 

In verband met de huidige maatregelen is de schoolfinale van de 
voorleeswedstrijd verzet. De nieuwe datum is 1 februari a.s. geworden. 

Brugklassers zullen die dag de strijd met elkaar aangaan om de beste voorlezer 
van Jacob van Liesveldt te worden. 

We hopen uiteraard dat op 1 februari de schoolfinale fysiek zal kunnen worden 
gehouden. 

Het voorlezen zal worden beoordeeld door een deskundige jury, waarin ook de 
huidige voorleeskampioen zit. De winnaar gaat door naar de bibliotheekfinale van 
Read2Me op 8 februari. 

Mevrouw Heijlema 

 

 
 

Beste ouder/verzorger,  

Halt richt zich al meer dan dertig jaar op het voorkomen en bestrijden van 
jeugdcriminaliteit en geeft op honderden scholen in het land voorlichtingen over 
maatschappelijke thema’s zoals: groepsdruk, online veiligheid, jeugdcriminaliteit 

en wapens en geweld. Onlangs is Halt ook begonnen met spreekuren op scholen. 
Deze spreekuren worden ingezet bij leerlingen die grensoverschrijdend gedrag 

vertonen, zoals het ernstig uitschelden van klasgenoten en/of docenten, 
problemen met sociale media, ongemotiveerd-meeloop gedrag, spugen, spullen 
stukmaken, met spullen gooien en ander (fysiek of verbaal) geweld.  

Vaak worden jongeren die probleemgedrag op school vertonen de klas uitgestuurd 

of soms zelfs geschorst. Dit is echter een disciplinerende maatregel en veel minder 
een inhoudelijke interventie om kinderen tot inzicht en normbesef te brengen. In 

overleg met Halt kunnen scholen besluiten het Halt-spreekuur in te zetten. Vanuit 
dit spreekuur gaan jongeren met een Halt-medewerker in gesprek om recht te 

zetten wat verkeerd is gegaan. Door te leren van hun fouten voorkomen zij 
mogelijk herhaling van zetten en de daaropvolgende sancties, zoals wellicht (nog) 
een schorsing, een aangifte of een strafrechtelijke maatregel.  

 



 

Tijdens de spreekuren laat Halt jongeren reflecteren op het incident 

(bewustwording) en is er aandacht voor excuus maken en het aanleren van 

sociale vaardigheden. Halt betrekt hierbij altijd de ouders/verzorgers en docenten.  

 

Als jongeren op school worden doorverwezen naar Halt is dit preventief. Worden 

de jongeren door de politie doorverwezen naar Halt, dan is dit strafrechtelijk en 

worden de gesprekken op het politiebureau gevoerd. Mochten deze gesprekken op 

het politiebureau niet goed verlopen dan wordt de jongere naar justitie 

doorgestuurd. 

De gesprekken op school hebben een preventief karakter. Hier is dus nooit sprake 

van strafrechtelijke consequenties. Dit is soms verwarrend, omdat de naam Halt 

op zowel het politiebureau als op school gevoerd wordt.  

 

Ook op Penta Jacob van Liesveldt is een spreekuur gestart, waarbij ik, Marjolijn 

Hartmans, het aanspreekpunt ben voor leerlingen die wegens grensoverschrijdend 

gedrag naar het spreekuur zijn verwezen. Ik ben eens in de twee weken op 

maandagochtend op school te vinden.  

 

Er vinden geen gesprekken plaats met uw zoon/dochter zonder uw medeweten. 

We vragen u dus vooraf altijd om toestemming. Op advies van de docent kan ik 

ouders/verzorgers bij de gesprekken betrekken.  

 

Mocht u vragen hebben, dan kunt u mij bereiken op 06-46615260 of via de e-

mail: m.hartmans@halt.nl 

 

Met vriendelijke groeten,  

 

Marjolijn Hartmans 

 
Activiteitenkalender 

 
Dag Datum Tijd   Activiteit      
ma 10-01-22    Leesveldtje nummer 5     
ma 10-01-22    toets- en cijfervrije periode     
di 11-01-22    toets- en cijfervrije periode     
di 11-01-22 15:00   training juniormentoraat      
wo 12-01-22    Masterclass PO 2.1      
wo 12-01-22    toets- en cijfervrije periode     
wo 12-01-22 20:00   VMR-vergadering       
do 13-01-22    toets- en cijfervrije periode     
vr 14-01-22    toets- en cijfervrije periode     
za 15-01-22    zaterdagschool examenleerlingen    
ma 17-01-22    eerste dag toetsweek klas 1 t/m 5 (AL) en SE2 4M/5H/6V  
di 18-01-22    toetsweek 1 t/m 5 (AL) en SE 2 4M/5H/6V   
di 18-01-22 15:00   vakgroepvergadering LBS     
wo 19-01-22    toetsweek 1 t/m 5 (AL) en SE 2 4M/5H/6V   
wo 19-01-22    Masterclass PO 2.2      
do 20-01-22    toetsweek 1 t/m 5 (AL) en SE 2 4M/5H/6V   



 

do 20-01-22 19:00   algemene voorlichtingsavond (voor groep 7 en 8 + ouders, o.v.b.) 

vr 21-01-22    toetsweek 1 t/m 5 (AL) en SE 2 4M/5H/6V   
ma 24-01-22    toetsweek 1 t/m 5 (AL) en SE 2 4M/5H/6V   
ma 24-01-22 16:00   voorlichting ouders uitwisseling Let's Go! tto-3 (o.v.b.)  
di 25-01-22    toetsweek 1 t/m 5 (AL) en SE 2 4M/5H/6V   
wo 26-01-22    Masterclass PO 2.3      
wo 26-01-22    toetsweek 1 t/m 5 (AL) en SE 2 4M/5H/6V   
do 27-01-22    laatste dag toetsweek 1 t/m 5 (AL) en SE 2 4M/5H/6V  
do 27-01-22    wiskunde Olympiade wisD 4V en 5V    
vr 28-01-22    inhaaldag toetsen, overige leerlingen lesvrij   
za 29-01-22 09:30 12:30  open huis (o.v.b.)      
ma 31-01-22    halfjaarlijkse knip      
ma 31-01-22    samenwerkingsproject bv en na klas 2d, 2e, 2g   
ma 31-01-22 19:30   bezoek havo-3 en mavo-4 ouders en leerlingen Bahûrim/Rozenburg(o.v.b.) 

di 01-02-22    samenwerkingsproject bv en na klas 2a, 2b, 2c   
di 01-02-22    Leesveldtje nummer 6     
di 01-02-22    excursie klas 4H ckv Amsterdam (o.v.b.)    
di 01-02-22 19:00   voorleeswedstrijd Read2Me (o.v.b.)    
wo 02-02-22    excursie 4V ckv Amsterdam (o.v.b.)    
wo 02-02-22    Masterclass PO 2.4      
do 03-02-22    afname NIO onderbouw (op uitnodiging)   
do 03-02-22    KC-projectdag 24-uurs filmfestival klas 3M   
do 03-02-22 14:30 16:30  Phileas Fogg Theater - In Love with Shakespeare 4H, 5H  
vr 04-02-22    KC-projectdag 24-uurs filmfestival klas 3M   
ma 07-02-22 13:30 15:15  PWS-middag 4M      
di 08-02-22 13:30   voorlichting doorstroom 4H/4V (voor 3H/3V/4M + BM) (o.v.b.) 

wo 09-02-22    Masterclass PO 2.5      
wo 09-02-22 14:00 16:00  proeflessen voor leerlingen van groep 7 en 8 (o.v.b.)  
do 10-02-22 18:30   online vragenuurtje (groep 8)     
ma 14-02-22    publiceren resultaten toetsweek 1 t/m 5 (AL) + SE2 4M/5H/6V 

ma 14-02-22    Valentijnsbloemen      
ma 14-02-22    uitnodigingsmail digitaal inschrijven ouderspreekavond   

     OB 10-03 + BB 17-03     
ma 14-02-22    inleveren concept profielwerkstuk 4M     
di 15-02-22    Cambridge mock exam tto-3     
di 15-02-22 19:30   voorlichtingsavond profielkeuze mavo 2m+2hm (o.v.b.)  
wo 16-02-22    Masterclass PO 2.6      
wo 16-02-22    excursie tekenen mavo-4 (o.v.b.)    
wo 16-02-22 20:00   VMR-vergadering       
wo 16-02-22 08:15 14:00  onderbouwwiskundedag klas 3j    
do 17-02-22    deadline digitaal inschrijven ouderspreekavond OB 10-03 + BB 17-03 

ma 21-02-22 15:15   presentatie en afsluiting PWS 4M ouders en leerlingen (o.v.b.) 

di 22-02-22 19:30   vergadering directie met ouderraad    
wo 23-02-22    projectdag TTO klas 1/2/3     
do 24-02-22    projectdag TTO klas 1/2/3 + 4H    
do 24-02-22    digitaal bericht rooster ouderspreekavond OB 10-03 + BB 17-03 

vr 25-02-22    projectdag TTO klas 1/2/3 + 4H    
vr 25-02-22    excursie KUBV 5H, 4V, 5V en 6V (o.v.b.)    
ma 28-02-22    eerste dag voorjaarsvakantie     
di 01-03-22    voorjaarsvakantie      
wo 02-03-22    voorjaarsvakantie      
do 03-03-22    voorjaarsvakantie      
vr 04-03-22    laatste dag voorjaarsvakantie    
 


