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Inzamelingsactie voor Turkije en Syrië  

Wanneer er ergens op de wereld een ramp plaatsvindt met 

de omvang van de aardbeving in Turkije en Syrië dan 

denkt iedereen direct aan een manier om de getroffen 

mensen hulp te kunnen bieden. Bij Inçi Dönmez uit klas 5 

bleef het niet alleen bij denken. Zij stapte naar de 

schoolleiding en binnen een paar dagen had zij, met hulp 

van een aantal collega’s, een prachtige inzamelingsactie 

opgezet. Ouders, leerlingen en andere geïnteresseerden 

konden goederen doneren waarnaar in de rampgebieden 

veel vraag is. Denk hierbij aan warme kleding, schoenen, 

hygiënische producten en zaklampen. De reacties vanuit de 

ouders en leerlingen waren overweldigend. De inzameling 

verliep zó goed dat er na drie dagen enorm veel spullen in 

de aula stonden. Daar hadden wij als school alleen maar 

op kunnen hopen! De actie werd daarom iets eerder beëindigd, en onze collega’s 

hebben de spullen op vrijdag en zaterdag met de spontane hulp van een 

vervoersbedrijf uit de regio naar de voorlopige opslagruimte gebracht. 

Hiervandaan worden de goederen zo snel als mogelijk naar de getroffen 

gebieden gestuurd. Wij bedanken iedereen voor de hartverwarmende steun aan 

deze mooie actie van Inçi! 

 

Het werd een pittig potje schaken,  

Je kon de hersens horen kraken ...  

Mevrouw Heijlema doet zeer haar best om de mediatheek tot een inspirerende 
omgeving te maken voor de leerlingen op onze school. Zo kan je daar (o.a.) 
rustig je huiswerk doen, lezen, puzzelen, dammen, stratego, maar ook: een 

pittig potje schaken! De groep schaakenthousiasten op onze school wordt steeds 
groter en deze leerlingen willen ook 'echte' toernooien spelen zoals 

grootmeesters dat doen. Woensdag 8 februari was zo'n toernooi en ditmaal 
waren er 21 deelnemers aanwezig in de aula. De wedstijdleiders meneer 
Schouten en meneer Van der Pluijm hadden er hun handen vol aan en … je kon 

de hersens horen kraken.  
Na twee ronden was er een drinkpauze en na vier ronden ging 

de groep 'uit eten' voor broodjes en warme soep. Na de zesde 
ronde was de spanning inmiddels om te snijden en werden de 
zinnen wat verzet met een optreden van rapper Pasha. De 

zevende ronde was beslissend voor de eindstand. Helemaal 
bovenaan na afloop stond Jessie Tanis uit klas 3j, die er dus 

vandoor ging met de beker voor de eerste prijs. Net als in de 
vorige editie wist Tim van Huizen (ook uit 3j) zich naar een 
mooie tweede plek te spelen. Overige prijswinnaars waren 



 

Shulan Huang, Pasha Aytas en Darren Jiang. Maar ook de andere deelnemers 

gingen niet met lege handen naar huis, want zij kregen van mevrouw Van Gastel 
een glimmende medaille omgehangen. Sportieve en trouwe deelnemers zijn 
Daan Sponselee, Julian Verwaard, Iris de Boer en Eva Geurtsen. Toen vooraf aan 

de laatste ronde werd aangekondigd dat beide laatstgenoemden tegen elkaar 
zouden spelen - the battle of the chessqueens - werd dat met luid gejuich 

ontvangen, wat kenmerkend was voor de vriendschappelijke en gezellige sfeer 
die er heerste.    
  

De heer Van der Pluijm 

 
Uitdagend plusuur First Lego League naar de regiofinale 

 
Vrijdag 27 januari was het eindelijk zover, de regionale finale van First Lego 
League! Een groep leerlingen heeft maanden gewerkt aan het bouwen van een 

robot, programmeren en research te doen over hoe we de aarde groener kunnen 
maken. De dag begon met de wedstrijdopening, die een kwartier later was dan 

gepland vanwege technische problemen. Wij hebben nog een paar laatste checks 
gedaan, en de robot heeft daarna de eerste keer voor punten gereden, wat ze in 
de wedstrijd een Robotprestatie noemen. De eerste keer ging direct goed, en dat 

was ook het hoogste aantal punten dat we gescoord hebben. Net na de tweede 
Robotprestatie moesten we naar de jury toe om onze research en robot te 

presenteren. We moesten ook uitleggen hoe het samenwerken ging. Na de derde 
Robotprestatie hebben we nog een ronde gehad waar de persoon met de meeste 
punten van die ronde, de wisselbeker wint. Daarna was de prijsuitreiking, en ons 

team heeft de Robotprestatie wisselbeker en de Champion’s Award gewonnen! 
Daarom gaan we door naar de landelijke finale op zaterdag 18 maart! 

 
Eva 2M   
 
Presentatie van het innovatieproject 

 

 
 
 

 
 

 
 
  

 

 Opperste concentratie net voor de prestatiewedstrijd 



 

 

Droid trouble wint!! 

 

Wilt u ons fotojaarboek sponsoren? 

Tijdens de diploma-uitreiking ontvangen alle eindexamenkandidaten het 
fotojaarboek. Het wordt een boekwerk met veel foto’s en teksten van en over 
eindexamenkandidaten, docenten en leuke gebeurtenissen die de leerlingen met 

elkaar hebben meegemaakt. Om het boek een fraaier uiterlijk te geven zijn wij 
op zoek naar bedrijven die het leuk vinden om het jaarboek financieel te 

ondersteunen door het plaatsen van een advertentie.  
 
Kwart pagina      € 100,- 

Halve pagina      € 175,- 
Hele pagina        € 250,- 

Heeft u een eigen bedrijf en wilt u misschien adverteren? Of kent u iemand met 

een eigen bedrijf die het fotojaarboek zou willen steunen? Stuurt u mij dan 
alstublieft een mailtje: m.vanzelst@penta.nl 
Namens alle eindexamenleerlingen, heel hartelijk bedankt. 

 
Mevrouw Van Zelst  

about:blank


 

Activiteitenkalender maart t/m april  

 

Dag Datum Tijd   Activiteit     

ma 06-03-23    toets- en cijfervrije periode    

ma 06-03-23    Leesveldtje nummer 7    

ma 06-03-23    leerlingen vrij i.v.m. leerlingbesprekingen  

di 07-03-23    toets- en cijfervrije periode    

di 07-03-23    inleveren definitief profielwerkstuk 4M   

di 07-03-23 13:30 16:15  praktijkmiddag havo-3 regulier   

wo 08-03-23    toets- en cijfervrije periode    

do 09-03-23    toets- en cijfervrije periode    

do 09-03-23    DSD I schriftelijke examens    

do 09-03-23 16:30 20:30  ouderspreekavond onderbouw (lj 1 t/m 3)  

vr 10-03-23    toets- en cijfervrije periode    

ma 13-03-23 10:30 12:30  Romeo & Juliet 4tth/5tth (Phileas Fogg)   

di 14-03-23 13:30 16:15  praktijkmiddag havo-3 regulier   

wo 15-03-23    excursie kua klas 5h, 5v en 6v   

wo 15-03-23    finale voorleeswedstrijd Read2Me te Spijkenisse  

do 16-03-23 18:30 21:00  ouderspreekavond bovenbouw (lj 4 t/m 6)  

ma 20-03-23    theaterproductie ckvj    

ma 20-03-23    uitwisseling Let's Go! 3tto ontvangst Gijon en Berlijn 

di 21-03-23    theaterproductie ckvj    

di 21-03-23    uitwisseling Let's Go! 3tto ontvangst Gijon en Berlijn 

di 21-03-23 13:30 16:15  praktijkmiddag 3H regulier    

wo 22-03-23    theaterproductie ckvj (voorstellingen klas 1 en/of klas 2) 

wo 22-03-23    uitwisseling Let's Go! 3tto ontvangst Gijon en Berlijn 

do 23-03-22    theaterproductie ckvj (voorstellingen klas 1 en/of klas 2) 

do 23-03-23    uitwisseling Let's Go! 3tto ontvangst Gijon en Berlijn 

do 23-03-23 19:30   theaterproductie ckvj (avondvoorstelling)  

vr 24-03-23    ontwikkeldag personeel, leerlingen lesvrij  

vr 24-03-23    uitwisseling Let's Go! 3tto ontvangst Gijon en Berlijn 

za 25-03-23    zaterdagschool examenleerlingen   

ma 27-03-23    eerste dag toetsweek SE3 4M/5H/6V en 5V  

ma 27-03-23 19:00 21:00  Parents' Night 2tto (Phileas Fogg)   

di 28-03-23    toetsweek SE3 4M/5H/6V en 5V   

di 28-03-23    3m project duurzaamheid en milieu   

di 28-03-23 13:30 16:15  praktijkmiddag havo-3 regulier   

di 28-03-23 19:00   voorlichting gymnasium    

wo 29-03-23    toetsweek SE3 4M/5H/6V en 5V   

wo 29-03-23 19:00 21:00  Parents' Night 2tto (Phileas Fogg)   

do 30-03-23    toetsweek SE3 4M/5H/6V en 5V   

do 30-03-23 19:00 21:00  Parents' Night 2tto (Phileas Fogg)   



 

vr 31-03-23    laatste dag toetsweek SE3 4M/5H/6V en 5V  

ma 03-04-23    uitloopdag SE3 4M/5H/6V en 5V   

ma 03-04-23    Leesveldtje nummer 8    

ma 03-04-23    volleybaltoernooi klas 1    

di 04-04-23    volleybaltoernooi klas 2    

di 04-04-23    dyslexie-onderzoek klas 1    

di 04-04-23 13:30 16:15  praktijkmiddag havo-3 regulier   

wo 05-04-23    volleybaltoernooi klas 3    

wo 05-04-23    publiceren cijfers SE3 4M/5H/6V en 5V   

wo 05-04-23 12:00   keuze herkansing 4M/5H/6V    

wo 05-04-23 12:00   keuze extra herkansing 4M    

do 06-04-23    volleybaltoernooi BB    

do 06-04-23    publicatie keuze herkansing 4M/5H/6V   

vr 07-04-23    Goede Vrijdag     

ma 10-04-23    Tweede Paasdag     

di 11-04-23    herkansingsdag 4M/5H/6V    

di 11-04-23    aftrap PWS 4H en 5V (cohort 2023-2024)  

di 11-04-23 13:30 16:15  praktijkmiddag havo-3 regulier   

di 11-04-23 19:00 21:30  VMR-vergadering 5     

di 11-04-23 19:00 21:00  Parents' Night 1tto      

wo 12-04-23    herkansingsdag 4M/5H/6V    

wo 12-04-23    excursie ckv klas 4H en 4V     

wo 12-04-23    DSD I mondelingen     

do 13-04-23    herkansingsdag 4M/5H/6V    

do 13-04-23    excursie ckv klas 4H en 4V     

do 13-04-23 09:00 12:30  Anglia examens voor 4M     

do 13-04-23 19:00 21:00  Parents' Night 1tto      

vr 14-04-23    laatste dag afsluiting SE-onderdelen 4M/5H/6V  

vr 14-04-23    CPE BTE 4M (hele dag)    

vr 14-04-23    Open Podium     

ma 17-04-23    uitwisseling Let's Go! 3tto naar Gijon Berlijn en Jelling 

ma 17-04-23    projectdag Voorne aan Zee klas 3 (niet tto)  

di 18-04-23    uitwisseling Let's Go! 3tto naar Gijon Berlijn en Jelling 

di 18-04-23    projectdag Voorne aan Zee klas 3 (niet tto)  

di 18-04-23    CPE BTE 4M (hele dag)    

di 18-04-23 09:30 15:15  debatdag voor leerlingen van 4H en 5V   

di 18-04-23 13:30 16:15  praktijkmiddag havo-3 regulier   

di 18-04-23 19:00   mentorgesprekken 5H ouder en leerling   

wo 19-04-23    uitwisseling Let's Go! 3tto naar Gijon Berlijn en Jelling 

wo 19-04-23    inleveren materiaal mediatheek examenleerlingen  

wo 19-04-23    uitreiken SE-cijfers     

wo 19-04-23 12:00   laatste dag reclameren SE-cijfers 4M/5H/6V  



 

wo 19-04-23 12:45 13:30  examenvoorlichting 4M    

wo 19-04-23 13:30 14:15  examenvoorlichting 5H    

wo 19-04-23 14:15 15:00  examenvoorlichting 6V    

do 20-04-23    uitwisseling Let's Go! 3tto naar Gijon Berlijn en Jelling 

do 20-04-23    insturen SE-resultaten naar Inspectie   

do 20-04-23    Disney examenleerlingen    

do 20-04-23    demo's van Rino (klas 1a, 1b, 3d, 3e en lln 3mb nask1 

vr 21-04-23    uitwisseling Let's Go! 3tto naar Gijon Berlijn en Jelling 

vr 21-04-23    Disney examenleerlingen    

ma 24-04-23    eerste dag meivakantie    

di 25-04-23    meivakantie     

wo 26-04-23    meivakantie     

do 27-04-23    meivakantie     

vr 28-04-23    meivakantie     

ma 01-05-23    meivakantie     

di 02-05-23    meivakantie     

wo 03-05-23    meivakantie     

wo 03-05-23 12:00 16:00  IB-examens 5tth 6tta    

do 04-05-23    meivakantie     

do 04-05-23 08:30 11:00  IB-examen 5tth 6tta    

vr 05-05-23    laatste dag meivakantie    

         

         

         

         

         

         

         

         

        

 


