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Even bijpraten 
 
 
De laatste schoolweken zitten erop: de zomervakantie staat voor de deur. Een moment om terug te blikken 
op de afgelopen weken. Allereerst gaat ons medeleven uit naar iedereen die zoveel verdriet heeft gekend 
om Helena Boyaci. Meer dan eens blijkt maar weer hoe kwetsbaar het leven is.  
 
De afgelopen weken hebben in het teken gestaan van inspanning, ontspanning, maar ook spanning voor 
leerlingen voor wie hun overgang nog ongewis was. De rapportvergaderingen van afgelopen dagen hebben 
de zaken definitief gemaakt. Voor sommige leerlingen betekent het misschien dat zij De Grundel gaan 
verlaten. Geslaagde leerlingen gaan ook onze school verlaten. We hopen dat iedereen op hun nieuwe plek 
een fijne tijd krijgt. 
 
Sommige leraren verlaten ook onze school. Zij gaan met pensioen. Misschien herinner je je nog de lessen 
van mevrouw L. Wagenaar, mevrouw L. van Veen, mevrouw A. Schiphauwer, meneer W. Nijhuis of die van 
meneer R. Leverink. Zij willen alle leerlingen meegeven dat ze met bijzonder veel voldoening terugkijken op 
een fijne tijd met jullie in de klas.  
 
We kunnen terugkijken op een geslaagde excursieweek. Van een dagje naar het avonturenpark in 
Hellendoorn tot je als een filmster in Movie Park in Bottrop wanen: deze dagen brachten bijzonder veel 
heugelijke momenten met zich mee.  
 
Aanstaande donderdag 14 juli vindt de diploma-uitreiking plaats in de aula van school. Voor heel veel 
leerlingen en hun familieleden een mooi moment om terug te blikken op al die jaren op Lyceum de Grundel. 
De avond zal hoe dan ook feestelijk worden en de leerlingen kunnen straks met gepaste trots de deur achter 
zich trekken met een havo- of vwo-diploma in hun handen.  
 
Ter afsluiting: geniet van een welverdiende zomervakantie. Misschien stap je in het vliegtuig, of ga je per 
trein of per boot naar een zonnig oord. We hopen dat je kunt bijtanken en je kunt opladen voor weer een 
nieuw schooljaar. Maak er een mooie tijd van! De eerste schooldag is voor alle leerlingen op dinsdag 30 
augustus. Vanwege het 75-jarig jubileum starten we het schooljaar met een feestelijke dag voor het 
personeel. Vanaf dinsdag 30 augustus zijn er voor de leerlingen allerlei feestelijke activiteiten. 
Een fijne vakantie gewenst! 
 
Met vriendelijke groet, 
Team Lyceum de Grundel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



In memoriam Helena Boyaci 
 
Maandag 20 juni: een van de kortste nachten van het jaar. Maar voor de familie Boyaci 
voltrekt zich de langste nacht uit hun leven. Helena vecht in deze nacht voor haar leven. 
Familie, vrienden en de kerk bidden om een gunstige afloop.  
 
Het verkeersongeluk waarvan zij slachtoffer werd, is haar noodlottig geworden. Op 
dinsdag 21 juni bereikte ons het hartverscheurende bericht dat Helena Boyaci (3GA) is 
overleden. Geschrokken, verbijsterd en intens verdrietig zijn allen die haar gekend 
hebben. Niemand heeft er woorden voor. Op school hebben leraren en leerlingen elkaar in 
de grote pauze geïnformeerd over dit trieste nieuws. In het lesuur dat erop volgde, was er 
geen les maar hebben we allemaal troost en steun gezocht bij elkaar. De grote opkomst ’s 
avonds tijdens de condoleance toonde aan hoeveel licht er over haar leven heeft mogen 
schijnen en hoe geliefd zij was op school en in de gemeenschap.  
 
Een dag later hebben Helena’s 
beste vrienden en haar 
klasgenoten een gedenk- en 
rouwplek in de mediatheek van 
school ingericht. Helena zal voor 
altijd in ons hart blijven. We 
hebben haar leren kennen als een 
toegewijde leerling, die sociaal, 
leergierig en een goede omgang 
met leerlingen en leraren genoot. 
 
We wensen familie, vrienden en 
andere geliefden heel veel sterkte 
toe in deze moeilijke tijd. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sportklas 2HAS volgt clinic skatehockey 
 
Op vrijdag 10 juni stond 
skatehockey voor iedereen uit 
sportklas 2HAS2 op het 
programma: het was een nieuwe 
uitdagende en ook wel 
spannende activiteit. Nadat de 
leerlingen de nodige bescherming 
om had gedaan kon deze clinic 
van start gaan. We bedanken 
Stella voor deze leuke clinic bij 
Sportvereniging! 
 
 
 
 
 
 
 

Evaluatie Cambridge Exams 
 

Ook Meike Tinschert volgde jarenlang Cambridge Engels op Lyceum de Grundel. Ook zij 
nam vol spanning deel aan het examen. 
 
Hallo, ik ben Meike en heb dit jaar het Cambridge C1 advanced-examen gemaakt. Ik 
besloot in de tweede klas om Cambridge te volgen, en kreeg in de derde een ander 
certificaat. Als je goed in Engels bent zou ik het zeker aanraden om gewoon Cambridge te 
proberen, hoewel de Cambridge-lessen wel vaak het eerste uur zijn.  
 
Dit hele jaar hebben we een uitgebreide voorbereiding gehad voor ons examen. 
Oefeningen maken in de les, essays schrijven thuis, het hield 
maar niet op. Maar het heeft zeker geholpen toen de tijd kwam 
om echt ook het examen te maken. Elke opgave die we kregen 
hadden we al duizend keer geoefend! Maar liever een goede 
voorbereiding dan een examen met verrassingen. Het meest 
verrassende ding voor sommigen onder ons was dat we eten 
moeten meenemen (sorry Kyra :p). Maar gelukkig had ik dat 
wel gedaan. Ik moest wel een ander klasgenootje om een pen 
vragen.. oeps.  
 
 
Looking back on my years of Cambridge I am happy that I chose to follow these lessons, 
for those sweet credits on my future resume. I hope my classmates and I did well and we'll 
get the results soon :D 
 

 

 

 



 

Nieuwe voetbaltafel zorgt voor vertier in  
de aula 

 
Onlangs heeft Lyceum de Grundel een nieuwe voetbaltafel 
aangeschaft. Ahmet van de mediatheek heeft de tafel na zwoegen 
en zweten in elkaar gezet. De leerlingen kunnen naar hartenlust 
spelen; er hoeft niet betaald te worden voor een spel. De tafel heeft 
nu een prominente plek in de aula gekregen en er gaat geen dag 
voorbij of leerlingen spelen even een spelletje tafelvoetbal.  

 
 
 
 

 
Donderdag 14 juli: feestelijke diploma-
uitreiking havo en vwo 
 
Op donderdag 14 juli vindt de diploma-
uitreiking plaats in de aula van Lyceum de 
Grundel. Om 17:00 uur vinden er 
feestelijkheden plaats voor de VWO-
leerlingen en om 19:30 begint het officiële 
moment voor de havo-leerlingen. Uiteraard 
mag er publiek bij aanwezig zijn op deze 
avond. Er is niets mooiers om je kind te zien 
‘shinen’ op de allerlaatste schooldag, terwijl 
ook het allerbelangrijkste moment van de 
schoolloopbaan plaatsvindt: het in ontvangst nemen van het diploma waarvoor al die jaren 
zo hard voor gewerkt is! 
 
Het zal ongetwijfeld net als ieder jaar weer een glorieuze gebeurtenis zijn waarbij er talloze 
vrolijke gezichten te bewonderen zijn.  

 
 

 
 

 



Onwijs gaaf Landkamp Sportklassen 
 
Het Landkamp voor de Sportklassen was dit jaar weer een ongelooflijke mooie editie. De 
leerlingen hebben met hun begeleiders genoten van een paar heerlijke sportieve dagen op 
het strand. De week bestond uit enkele heerlijke stranddagen met raften, golfsurfen, 
beachvolleybal én Expeditie 18. 
 
’s Avonds kon er opgewarmd worden bij een kampvuurtje voordat iedereen naar z’n tent 
ging. Veel leerlingen zullen deze bijzondere week die op zondag 12 juni begon, niet snel 
meer vergeten! Later die week ging nog een andere Sportklas op Landkamp.  
 
 

 

 
 
 
 
 



Sportklas maakt kennis met tennis 
 
 

Er was ook een Sportklas die 
vrijdag 17 juni kennismaakte met 
tennis! Er werd ondanks de hitte 
een fanatiek balletje geslagen. Zo 
eenvoudig was het nog niet. Vooral 
de dubbels waren voor veel 
leerlingen een leuke uitdaging! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toneelvoorstelling 6 juli opgeschoven 
 

Beste allen,  

Toneelclub Grundel op de Planken heeft besloten de voorstelling van 6 juli 2022 te 
verplaatsen naar een moment in het nieuwe schooljaar 2022-2023. Wij zijn allen zeer 
aangedaan door het verlies van Helena en daardoor voelt het voor ons niet goed om de 
voorstelling en de repetities door te laten gaan. Er zal t.z.t. een nieuwe datum worden 
gezocht voor de voorstelling. We houden jullie op de hoogte!  

 

Kim Schagen en Claudia Kuiper-Nijhuis, namens toneelclub Grundel op de Planken 

 
 



Save The Date 
 

Voor de ouders van klas 2 is er woensdagmiddag  
31 augustus een voorstelling in de schouwburg die 
gemaakt en gespeeld wordt door uw zoon of dochter. 
 
Voor de ouders van klas 3 is dit georganiseerd op 
vrijdagmiddag 2 september. 

 
 
Waterraket bouwen met 
klas 4 havo 
 
Op donderdag 30 juni heeft de sectie Nask met leerlingen uit klas 4 een ‘waterraket’ 
gebouwd. Bijgevoegd een korte film van docent T. Thijwissen die een goede impressie 
van deze dag geeft: https://web.microsoftstream.com/video/78ea92ea-3643-47f1-96ea-3b193f39143f 

 
 

Sportdag klas 4 en 5 
 
Op maandag 4 juli stond de jaarlijkse sportdag voor de bovenbouw weer op het 
programma. Aan de hand van diverse teams en een docentteam werd er om de prijzen 
gestreden in de disciplines voetbal, volleybal en softbal. Het werd een fanatieke dag! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

https://web.microsoftstream.com/video/78ea92ea-3643-47f1-96ea-3b193f39143f


Leerlingen 4 vwo bouwen lego-robot 
 
In de afsluitende activiteitenweek hebben leerlingen van 4 vwo een lego-robot gebouwd. 
Het resultaat van deze dag is op onderstaande video te zien:  
 
https://m.youtube.com/watch?v=hI2Vj8tdbNs&feature=youtu.be 
 

Project Challenge 4 havo 
 
Ruiken aan het HBO: op 5, 6 en 7 juli hebben de leerlingen van 4 HAVO, in het kader van 
Havo van de Toekomst, gewerkt aan het Project Challenge, een mini-versie van de 
projecten zoals die ook op Saxion plaatsvinden. Hierbij hadden we begeleiding van maar 
liefst negen Saxion-studenten. De studenten hebben op dinsdag onze leerlingen 
geïntroduceerd in het projectmatig werken, en begeleid in de eerste fase van de 
onderzoekscyclus.  

 
De leerlingen moesten een 
probleem uitzoeken, dit 
onderzoeken, en 
vervolgens oplossingen 
bedenken. Op woensdag 
zijn ze onder onze eigen 
begeleiding verder gegaan 
met het uitwerken van de 
oplossing en het 
voorbereiden van een 
presentatie. Op donderdag 
hebben zij dit uiteindelijk op 
Saxion gepresenteerd. Voor 
elkaar, maar ook voor de 
Saxion studenten.  
 
Er is veel waardevolle 
feedback gegeven en ook 

ontstond er mooie interactie bij sommige onderwerpen. Een mooie voorbereiding voor het 
PWS! 

 
 
 
 

https://m.youtube.com/watch?v=hI2Vj8tdbNs&feature=youtu.be


Grundelscholieren maken uitstapjes 
 

Na een drukke periode waarin 
er driftig gestudeerd werd voor 
de laatste toetsweek brak voor 
de leerling een periode met 
afsluitende activiteiten aan. 
Eindelijk even niets moeten en 
lekker genieten. De leerlingen 
hadden daar wel zin in. Zo zijn 
de leerlingen van klas 1 t/m 3 
een dagje naar Avonturenpark 
Hellendoorn geweest; 4 vwo 
ging naar MoviePark in Bottrop 
en leerlingen van 5 vwo wilden 
wadlopen in Pieterburen, maar 
het weer gooide helaas roet in 
het eten. Verder waren het 
een paar heerlijke dagen!  

 

 
Diploma-uitreiking Lyceum de Grundel 
 
Eindelijk was het moment daar: op donderdag 14 juli ondertekenden bijna tweehonderd 
leerlingen hun havo- of vwo-diploma. Alle leerlingen kregen van hun mentor een 
persoonlijk woordje, waarbij ze samen terugkeken op hun verleden als leerling aan 
Lyceum de Grundel. In de aanwezigheid van familie werd het op deze avond echt een 
heugelijk moment voor iedereen: het in ontvangst nemen van het diploma waar jarenlang 
zo keihard voor gewerkt is. Nogmaals feliciteren we alle leerlingen heel hartelijk met deze 
erkenning! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cursusaanbod stichting Loes: Pubers met pit 

 
 
Hierbij willen wij jullie attenderen op de: 

• Cursus Pubers met Pit, voor ouders met kinderen in de leeftijd van 12 t/m 16 jaar . 

• Bijeenkomst voor Samengestelde gezinnen. 
  

Pubers met Pit 
Op 13 september start er weer een cursus 
Pubers met Pit, er zijn nog enkele plekken 
beschikbaar. 
De bijeenkomsten zijn gratis en aanmelden kan 
via: Pubers met Pit (drie avonden) | Loes.nl 
  
Samengestelde gezinnen 
Samen een nieuw gezin vormen is niet 
eenvoudig en kan een behoorlijke impact 
hebben in een nieuw gezin . Waar loop je 
tegenaan, wat zijn succesfactoren en wat zijn de 
valkuilen? Wat betekent dit  ook voor de 
kinder(en)? 
 
20 september vertelt stiefoudercoach Saskia 
Wilens, over de inns en outs van het 
stiefouderschap en een samengesteld gezin.  
 
De bijeenkomst is gratis en aanmelden kan 
via: Bij Loes aan tafel Stiefoudercoach Saskia 
Wilens geeft informatie over o.a. kenmerken van 
een samen gesteld gezin | Loes.nl 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Redactie nieuwsbrief: Derk van Deth (d.vandeth@carmelhengelo.nl)  
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Weekplanning 
 

 

 

week 28     

ma 11-07 inleveren boeken    

  eindrapportvergaderingen   

di 12-07 eindrapportvergaderingen   

wo 13-07 eindrapportvergaderingen   

do 14-07 bekendmaking normering CSE - 3e tijdvak   

  diploma-uitreiking - VWO (17.00 uur) - HAVO (19.30 uur)   

  eventuele revisievergaderingen   

vr 15-07 uitreiken rapporten   

  afsluiting schooljaar voor personeel 12.00 

      

week 29 t/m     

week 34     

ma 18-07 
t/m     

vr 26-08 ZOMERVAKANTIE   

      

 

 

 

 

De planning voor de eerste schoolweek met de tijden waarop de leerlingen worden verwacht  

wordt aan het einde van deze week verstuurd. 


