
 

Leesveldtje 5 - schooljaar 2022-2023 – januari 2023 
 

Beste leerlingen, geachte ouders en verzorgers, 
  
Om te beginnen wens ik alle lezers van het Leesveldtje een gezond, voorspoedig 
en liefdevol 2023 toe. Het afgelopen jaar was een jaar waar we met gemengde 
gevoelens aan terugdenken. Na de schoolsluiting in december 2021  

(wie herinnert het zich nog?) zijn we in januari 2022 begonnen aan het post 
Covid-19 tijdperk. Het heeft ons als maatschappij aardig bezig gehouden en doet 

dat nog steeds in sommige delen van de wereld. Een prima Open Huis en de 
goede reputatie van Jacob van Liesveldt in de regio leverde weer een goede   
aanmelding van nieuwe brugklassers op. De leerlingen hebben mooie 

examenresultaten behaald en veel van de werkweken, excursies en andere 
activiteiten konden weer doorgaan. De startweek was hier een mooi voorbeeld 

van. Het nieuwe jaar brengt ons 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 succes bij de examens en een prettige 
afronding van hun schoolloopbaan op Jacob van Liesveldt. 

Met elkaar maken we er een mooi jaar van. Een jaar waarin dromen en wensen 
in vervulling zullen gaan om plaats te maken voor nieuwe dromen en 

wensen. 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 ook dit jaar weer een groot succes!  
Ook dit jaar is op de Jacob weer een inzameling geweest voor de Voedselbank 
Hellevoetsluis. 

 
Van 19 tot en met 22 december stonden de Jacob-tassen weer klaar en konden 
alle leerlingen en collega’s iets inleveren om zo een bijdrage te leveren aan een 

fijne kerst voor de inwoners van Hellevoetsluis die het wat minder hebben. 
Opvallend was dat er dit jaar behalve veel nuttige 

artikelen ook vooral veel “lekkere” dingen werden 
ingezameld die vooral bij kinderen in de smaak 
zullen vallen. En er werden ook veel 

verzorgingsproducten ingeleverd. Met een totaal van 
veertig gevulde tassen en dozen kunnen we 

terugkijken op een geslaagde actie. Hartelijk dank 
voor de medewerking!  
 

 

 



 

 
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.   
De schoolfinale van Read2Me vindt plaats op 12 

januari 2023 om 19.30 uur in de aula. Brugklassers 
zullen die dag de strijd aangaan met elkaar, om de 

beste voorlezer van Jacob van Liesveldt te worden. 
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 15 maart in de 

Boekenberg in Spijkenisse. 
 
Mevrouw Heijlema 

 
Omdenkquote 

 
Op 20 oktober zijn wij in het leerlingloket een 
wedstrijd gestart waarin leerlingen een omdenkquote 

konden verzinnen. Afgelopen week was de trekking en 
wij waren erg onder de indruk van de creativiteit van 

de deelnemers. 
Bij sommige leerlingen was de uitdrukking "beter goed 

gejat dan slecht verzonnen" van pas, maar bij de 
meeste leerlingen waren er zeer leuke quotes, maar ook quotes die ons aan het 
nadenken zetten. 

We konden erg moeilijk kiezen en dus hebben wij besloten niet een maar drie 
leerlingen te laten winnen. De gelukkigen mogen een broodje naar keuze halen 

in de kantine. De winnaars zijn Mako Adamu, Niek Meijer en Ryan Mol. 
 
Het leerlingloket 

 
 

The RoboRats 
The RoboRats is het team op onze school dat 
zich bezighoudt met robotics: het bouwen, 

programmeren en besturen van een robot. 
Zaterdag 3 december was de vuurdoop. Het 

team, bestaande uit Lizzy (vwo-5), Benthe, 
Rianne, Jordy en Merlijn (allen vwo-6), reisde af 
naar Den Haag voor deelname aan de nationale 

robotics competitie. The RoboRats namen het in 
de arena op tegen veertien andere scholen. In 

zes ronden moest de robot zoveel mogelijk pylonen opstapelen binnen een 
bepaalde tijd. Dit leverde enorm spannende momenten op, want er kan van alles 



 

misgaan, bijvoorbeeld: onverwachte obstakels, sneaky tegenwerking van de 

andere teams en electronic malfunctions. Tussendoor werd er natuurlijk driftig 
gesleuteld aan de robots. 
 

 
Onze robot weerde zich goed, maar had het moeilijk tegen de meer ervaren 

teams (het team uit Delft had zelfs onlangs deelgenomen aan het WK Robotics in 
Housten USA). Toch wisten de RoboRats een prijs in de wacht te slepen. 

Gefeliciteerd, meiden en jongens! Ook dank aan de ouders die als supporter 
aanwezig waren. 
De volgende wedstrijd zal in januari in Delft zijn. Nieuwsgierig geworden? Het 

team komt iedere dinsdagmiddag samen in lokaal 2.10. Kom even langs, iedere 
bovenbouwleerling is welkom! 

 
De heer Schreiber en de heer Van der Pluijm 
 

 
No time to WASTE! – Penta Jacob van Liesveldt – leerlingen en hun 

gasten uit Europa beleven een bruisende actieweek 

Deze zin is voor veel lezers een regelmatig terugkerende oproep om nu echt aan 

de slag te gaan. 

Voor twintig leerlingen, met name uit 4havo, van Penta Jacob van Liesveldt 

en onze 36 gasten heeft deze zin echter ook een andere lading gekregen. 

Binnen een Duitstalig Erasmusproject met leerlingen en collegae uit nog vijf 

andere landen, te weten Duitsland, Italië, Noorwegen, Slowakije en Roemenië 

waren zij in de week van 5 december samen aan het werk inzake 

duurzaamheid.  Samen met 25 leerlingen uit vijf landen met elf begeleiders 

stond bij ons het onderwerp recycling centraal. Hierbij werd tijdens een vol 



 

weekprogramma en de excursies de focus gelegd op ressources, energie, 

recycling, Junk Art en zero waste. 

Nadat de deelnemers elkaar spelenderwijs hadden leren kennen, iedereen onder 

de indruk van onze school raakte tijdens de rondleiding, vond het eerste middag- 

en avondprogramma op Sinterklaasavond in de gastgezinnen plaats. Het 

weekprogramma was gevarieerd met werk-, excursie- en actiemomenten. 

Binnen het programma kwamen ook creatieve onderdelen aan de orde. Wij 

hebben gezamenlijk bij voorbeeld een kunstwerk van zelf geraapt zwerfafval 

gemaakt en ook afgedankte vazen en glazen potten door beschilderen een 

tweede leven gegeven. Deze werden op de laatste projectdag als kerstcadeaus 

verpakt en zijn als zodanig aan de voedselbank aangeboden als leuke verrassing 

in de laatste op te halen pakketten door de cliënten.  

Tijdens de afscheidsmiddag en -avond met belangstellende ouders erbij werden 

posterpresentatie ’s gehouden, was er een tweedehandskledingmarkt en een 

gezamenlijke maaltijd, muziek en tijd voor het afscheid nemen.  

De komende maanden zullen onze projectleerlingen nog naar Slowakije, 

Roemenië en Italië gaan. No time to WASTE! 

De leerlingen schreven over hun indrukken: 

Wij, Juul Vlietland, Marjorie Brandsma en Lisa Tkauz, hebben veel geleerd 

van het project “No Time To Waste”. We zijn ons er meer bewust van geworden 

hoe je met afval om moet gaan en daarnaast leerden we om de hele dag Duits of 

Engels te praten met andere leerlingen. We hebben vooral opgetrokken met de 

Italiaanse meiden. We zijn met z’n allen bij ons thuis gaan eten, we hebben een 

film gekeken en vooral heel veel gekletst. Het was heel gezellig. Op school, in 

Rotterdam en in Delft hebben we ze veel dingen kunnen laten zien. Met alle 

uitwisselingsstudenten konden we goed communiceren. We kregen het idee dat 

iedereen het heel leuk vond. Het blijft zeker een mooie herinnering en jammer 

dat het weer voorbij is! 

Amelie Visser: 

Met het No Time To Waste project zijn wij donderdag naar de milieustraat in 

Spijkenisse geweest. Hier hebben wij geleerd hoe ons karton, piepschuim, 

rubber, tuinmeubilair, matrassen en etc. worden gerecycled. Ik vond het erg 

interessant om te horen dat ook een beddenfabrikant zoals Beter Bed 

gerecyclede matrassen verkoopt. Hierna hebben wij nog warme chocolademelk 

gekregen en een leuke goodiebag. ‘s Middags zijn wij naar Delft geweest om de 

mooie oude architectuur en cultuur te bezichtigen. Hier kon je natuurlijk ook leuk 

shoppen en leuke souvenirtjes kopen. 

 



 

Sarah Lemmen: 

 Het was supergezellig met onze gasten! 

Dewi v.d. Gulik: 

Het was een suuuper leuke week!! Heel veel nieuwe mensen leren kennen en 

ook erg leerzaam! 

Ties Willemse: 

Op dinsdag zijn wij naar Tropicana geweest. Dat is een oud zwembad waar nu 

Blue City is gevestigd. Daar hebben wij een rondleiding gekregen door het oude 

zwembad en langs alle duurzame bedrijven. Ik vind dit super interessant, omdat 

ik daar dingen heb geleerd waar ik nooit eerder over na had gedacht.   

 

Foto is van Sun Bodenstaff 

Meer foto’s op onze Instagram pagina! 

No time to WASTE! 

Mevrouw Van Beek-Borawitz 



 

Activiteitenkalender januari en februari 

 

Dag Datum Tijd   Activiteit      

ma 9-1-2023    Leesveldtje nummer 5     

ma 9-1-2023    toets- en cijfervrije periode     

ma 9-1-2023 12:15 13:30  nieuwjaarslunch mavo-4     

di 10-1-2023    toets- en cijfervrije periode     

di 10-1-2023 13:30 16:15  praktijkmiddag havo-3 regulier    

di 10-1-2023 15:00 15:00  training juniormentoraat      

wo 11-1-2023    Masterclass PO 2.1      

wo 11-1-2023    toets- en cijfervrije periode     

do 12-1-2023    toets- en cijfervrije periode     

do 12-1-2023    quantum practicum 6V natuurkunde in Leiden   

do 12-1-2023 19:00   voorleeswedstrijd Read2Me     

vr 13-1-2023    toets- en cijfervrije periode     

vr 13-1-2023    quantum practicum 6V natuurkunde in Leiden   

za 14-1-2023    zaterdagschool examenleerlingen    

zo 15-1-2023    erasmusproject mobiliteit naar Slowakije   

ma 16-1-2023    erasmusproject mobiliteit naar Slowakije   

ma 16-1-2023    eerste dag toetsweek klas 1 t/m 5 (AL)    

ma 16-1-2023    eerste dag toetsweek SE2  4M/5H/6V    

di 17-1-2023    erasmusproject mobiliteit naar Slowakije   

di 17-1-2023    toetsweek 1 t/m 5 (AL)     

di 17-1-2023    toetsweek SE2 4M/5H/6V     

wo 18-1-2023    erasmusproject mobiliteit naar Slowakije   

wo 18-1-2023    toetsweek 1 t/m 5 (AL)     

wo 18-1-2023    toetsweek SE2 4M/5H/6V     

wo 18-1-2023    Masterclass PO 2.2      

do 19-1-2023    erasmusproject mobiliteit naar Slowakije   

do 19-1-2023    toetsweek 1 t/m 5 (AL)     

do 19-1-2023    toetsweek SE2 4M/5H/6V     

vr 20-1-2023    erasmusproject mobiliteit naar Slowakije   

vr 20-1-2023    toetsweek 1 t/m 5 (AL)     

vr 20-1-2023    toetsweek SE2 4M/5H/6V     

ma 23-1-2023    toetsweek 1 t/m 5 (AL)     

ma 23-1-2023    toetsweek SE2 4M/5H/6V     

ma 23-1-2023    projectdag klas 1A en 1B     

ma 23-1-2023 16:00   voorlichting ouders uitwisseling Let's Go! tto-3   

di 24-1-2023    toetsweek 1 t/m 5 (AL)     

di 24-1-2023    toetsweek SE2 4M/5H/6V     

di 24-1-2023    projectdag klas 1A en 1B     

wo 25-1-2023    Masterclass PO 2.3      



 

wo 25-1-2023    laatste dag toetsweek 1 t/m 5 (AL)    

wo 25-1-2023    laatste dag toetsweek SE2 4M/5H/6V    

do 26-1-2023    wiskunde Olympiade wisD 4V en 5V    

di 31-1-2023    excursie klas 4H ckv Rotterdam    

di 31-1-2023 13:30 16:15  praktijkmiddag havo-3 regulier    

wo 1-2-2023    excursie 4V ckv Rotterdam     

wo 1-2-2023    Masterclass PO 2.4      

wo 1-2-2023    Leesveldtje nummer 6     

wo 1-2-2023 14:00 17:00  Open Huis      

ma 6-2-2023    uiterste inleverdatum definitief PWS 5H en 6V (cohort 2022-2023) 

ma 6-2-2023    publiceren resultaten toetsweek 1 t/m 5 (AL) + SE2  

ma 6-2-2023 13:30 15:15  PWS-middag 4M      

ma 6-2-2023 19:30   bezoek havo-3 en mavo-4 ouders en leerlingen Bahûrim  

di 7-2-2023 12:45   voorlichting Inholland voor 3H leerlingen   

di 7-2-2023 13:30   voorlichting doorstroom 4H/4V (voor 3H/3V/4M + BM)  

di 7-2-2023 13:30 16:16  praktijkmiddag havo-3 regulier    

di 7-2-2023 19:30   vergadering directie met ouderraad    

wo 8-2-2023    Masterclass PO 2.5      

wo 8-2-2023    afname NIO onderbouw (op uitnodiging)   

wo 8-2-2023    schaaktoernooi      

do 9-2-2023    excursie tekenen mavo-4      

do 9-2-2023    FAMUN 5tth 5tta 6tta     

vr 10-2-2023    FAMUN 5tth 5tta 6tta     

za 11-2-2023    FAMUN 5tth 5tta 6tta     

zo 12-2-2023    FAMUN 5tth 5tta 6tta     

ma 13-2-2023    erasmusproject mobiliteit naar Italië    

ma 13-2-2023    uitnodigingsmail digitaal inschrijven ouderspreekavond   

     OB 09-03 + BB 16-03     

ma 13-2-2023    inleveren concept profielwerkstuk 4M     

di 14-2-2023    erasmusproject mobiliteit naar Italië    

di 14-2-2023    Valentijnsbloemen      

di 14-2-2023    Cambridge mock exam tto-3     

di 14-2-2023    slotdag van de Inktaap     

di 14-2-2023 13:30 16:15  praktijkmiddag havo-3 regulier    

di 14-2-2023 19:00 21:30  VMR-vergadering 4      

di 14-2-2023 19:30 19:30  voorlichtingsavond profielkeuze mavo 2m+2hm   

wo 15-2-2023    erasmusproject mobiliteit naar Italië    

wo 15-2-2023    Masterclass PO 2.6      

wo 15-2-2023    science fair pws 5H en 6V     

wo 15-2-2023    MUNA 5tth 5tta 6tta     

wo 15-2-2023 08:15 14:00  onderbouwwiskundedag klas 3j    

wo 15-2-2023    deadline digitaal inschrijven ouderspreekavond    



 

     OB 09-03 + BB 16-03     

do 16-2-2023    MUNA 5tth 5tta 6tta     

do 16-2-2023    erasmusproject mobiliteit naar Italië    

do 16-2-2023 09:30 10:30 aula voorlichting Inholland voor 4H leerlingen (online)   

vr 17-2-2023    erasmusproject mobiliteit naar Italië    

vr 17-2-2023    MUNA 5tth 5tta 6tta     

za 18-2-2023    erasmusproject mobiliteit naar Italië    

ma 20-2-2023 15:15   presentatie en afsluiting PWS 4M ouders en leerlingen  

di 21-2-2023 13:30 16:15  praktijkmiddag havo-3 regulier    

di 21-2-2023 15:15   leerlingbespreking 4M/5H/6V     

wo 22-2-2023    projectdag TTO klas 1 en 2     

do 23-2-2023    projectdag TTO klas 1/2 + tto-4    

do 23-2-2023    digitaal bericht rooster ouderspreekavond    

     OB 09-03 + BB 16-03     

vr 24-2-2023    projectdag TTO klas 1/2 + tto-4    

ma 27-2-2023    eerste dag voorjaarsvakantie     

vr 3-3-2023    laatste dag voorjaarsvakantie    
 

 

  



 

Activiteitenkalender 

 


