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Even bijpraten 
 
 
Het einde van het jaar nadert, de tijd van Kerst, saamhorigheid en warmte liggen in het verschiet. Nog maar 
een paar dagen en dan is het zover. Misschien klinken er ergens in de verte al de roepende geluiden van 
een midwinterhoorn of wordt er weggedroomd bij de kerstboom, in de warmte van het kaarslicht. Bij 
sommigen is het kerstdiner wellicht al in kannen en kruiken en anderen zien wel wat het lot ons brengt, want 
zo was het de laatste tijd wel vaker. Hoe onbestemd het soms kan zijn: we wensen onze leerlingen moed, 
motivatie en kracht toe voor de tweede periode van het schooljaar.  
 
Het is voor iedereen een heel vervelende situatie om zo vlak voor de kerstvakantie te overvallen worden 
door de gevolgen van de besluiten van de overheid. We realiseren ons dat velen hierdoor behoorlijk 
getroffen worden: emotioneel, sociaal en financieel. Maar hopelijk kunnen we moed houden, want er kan in 
een jaar veel gebeuren. Naar alle leerlingen zal deze week nog een kerstkaart gaan. 
 
Een paar afspraken omtrent covid-19: als de school weer open is kunnen leerlingen zelfstandig zelftesten 
pakken bij de receptie. De leerlingen dienen vooraf even aan de receptioniste bij de balie van de 
hoofdingang van de school te vragen om een zelftest. Om bij dat onderwerp te blijven: als team hebben we 
afgesproken om de leerlingen te blijven aanspreken op het dragen van een mondkapje. Er zijn gelukkig veel 
leerlingen die zich netjes aan deze landelijke plicht houden, maar sommige leerlingen verzuimen deze 
afspraak nogal eens.  
 
Er hebben gelukkig ook weer veel leuke activiteiten plaatsgevonden op school: op vrijdag 3 december kwam 
Sinterklaas bijvoorbeeld De Grundel bezoeken. Diverse leerlingen werden even door de Sint in het zonnetje 
gezet of werden even op ludieke wijze ter verantwoording geroepen voor hun ‘daden’. Het was een leuk 
bezoek.  
 
Voor leerlingen uit klas 5 kwam er ook bezoek van over zee: een theatergroep uit Engeland, Big Wheel, 
bezocht onze school om samen met leerlingen een interactieve voorstelling te maken waarbij er inspiratie uit 
de Engelse literatuur werd gehaald. De voorstellingen vonden plaats in de mediatheek van school. 
 
Voor in het nieuwe jaar komen nog meer talige onderdelen aan de orde: het jaarlijkse mediatheekdebat vindt 
dan plaats in de mediatheek. Aanvankelijk zou deze wedstrijd al hebben plaatsgevonden afgelopen week, 
maar het is opgeschoven naar een nog nader te bepalen datum. Het debatteam is dit jaar overigens 
behoorlijk versterkt met veel nieuwe leden. Tijdens deze wedstrijd kunnen de nieuwe leden hun retorische 
middelen op het gebied van argumentatie tentoonspreiden.  
 
Voor de leerlingen waren er deze week ook nog enkele kerstactiviteiten gepland, maar het behoeft hier geen 
verdere uitleg waarom die opnieuw niet hebben plaatsgevonden.  
 
Organisatorisch nog het volgende: in de laatste week van de kerstvakantie volgt berichtgeving over het 
vervolg van het online onderwijs. Op maandag 10 januari 2022 hebben leerlingen het 1e uur vrij.  
 
Kortom: het was een periode waarin veel heeft plaatsgevonden, met mooie momenten om op terug te 
blikken. Hoe lastig het soms ook voor hen was: de leerlingen hebben beslist een compliment verdiend voor 
hun inzet. We zien iedereen graag gelukkig en gezond terug in 2022! 
 
Fijne feestdagen gewenst, 
Team Lyceum de Grundel 



Sinterklaas bezoekt De Grundel met zijn 
Pieten 
 
Zou hij nog wel komen nu het overal zo onheilspellend is? Ja hoor, op vrijdag 3 december 
bezocht Sint samen met drie Pieten onze school. Het werd een gezellige en een beetje 
rommelige ochtend. Verschillende leerlingen en leraren moesten even bij de Sint komen 
om te vertellen over hun goede of minder geslaagde 
daden. Voor bijna iedereen had de goedheiligman wel 
een klein geschenk in petto.  
 
Na de grote pauze wuifde hij de leerlingen uit de 
bovenbouw alvast uit. Hij trakteerde de leerlingen op 
een vrije middag. De leerlingen uit de onderbouw 
konden in de middag nog een keer op een bezoek van 
de Sint rekenen, ook nu waren er weer pepernoten in 
overvloed! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Literatuur, poëzie en theater voor leerlingen 
uit 5 havo in de mediatheek 
 
Op vrijdag 17 december bezocht de theatergroep Big Wheel (from England!) ons Lyceum 
de Grundel. Voor leerlingen uit 5 havo had de theatergroep een prachtige interactieve 
voorstelling in petto. Voorafgaand aan dit bezoek hebben de leerlingen in de lessen 
Engels al gewerkt aan World War One-poetry. Wie heeft er nu nog nooit gehoord van de 
klaprozen die bloeien in de velden van Vlaanderen?  
 
Het werd een ontzettend leuke, maar ook leerzame voorstelling. Op sommige momenten 
werd het zelfs erg hilarisch! 

 
 
 



Lara Kroeze Nederlands kampioene 
polsstokhoogspringen 
 
 
Afgelopen september is Lara Kroeze uit 
2HAS1 Nederlands kampioene 
polsstokhoogspringen geworden. Een 
heel knappe prestatie en we feliciteren 
haar alsnog met deze prijs! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mediatheekdebat voorlopig verzet 
 
 
Vorig jaar verviel de jaarlijkse thuiswedstrijd van het Debatteam: het was de eerste dag 
van de tweede lockdown. Dit jaar hopen we dat we meer 
geluk hebben en dat de debaters hun talent kunnen tonen 
in het Mediatheekdebat 2022.  
 
Dit debat zou woensdag 22 december plaatsvinden in onze 
mooie mediatheek, maar wordt nu voorlopig opgeschoven 
tot nader bericht. 
 
Er zijn dit jaar drie teams: Hugo, Lars, Carleyn, Tim, Pepijn 
en David worden aangestuurd door Daniël. Hanne, Joep, 
Rik, Rebecca, Bente en Esma laten zich leiden door 



Benthe. En Luuk stimuleert Nout, Cuneyt, Selena, Sascha, Jennie en Timo. Moge het 
beste team winnen! 
 
Verder zal er geoefend worden voor de V-rede, een speechwedstrijd en onderdeel van Op 
weg naar het Lagerhuis en voor het 1-op-1debat.  
 
Mirjam Jorink, coach Debatteam. 
 
 
 
 

Workshop kickboksen met de sportklas 
 
Kickboksen is een sport die bolstaat van kracht, snelheid, conditie en reactievermogen. De 
leerlingen van Sportklas 17 ondervonden dit afgelopen tijd aan den lijve tijdens een 
workshop kickboksen van Toms Kickboksen. Het werd een heel fanatieke middag en de 
leerlingen hebben veel geleerd! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Nieuwjaarsactie De Grundel 
 
 

Wij dragen de vluchtelingen in 
Twente een warm hart toe met 
een inzamelingsactie van 
truien die ongebruikt bij 
iedereen in de kast liggen.  
 
Aanvankelijk zouden we deze 
actie vlak voor Kerst houden, 
maar we zien ons genoodzaakt 
om deze actie voorlopig even 
uit te stellen.  
 
Op een nog nader te bepalen datum zamelen leerlingen uit de bovenbouw van De 
Grundel warme truien in voor de vluchtelingen in Twente. 
 
Inzamelpunt: garderobe bij de leerlingen-entree. 
 
 
Elke leerling wacht een warm ontvangst en 
ontvangt een lekkernij!  
 
De truien worden in overleg met 
VluchtelingenWerk & het COA 
gedoneerd aan vluchtelingen in Twente.  
 
Voor iedereen: dank voor je deelname en 
een fijne kerstvakantie! 
Team Lyceum de Grundel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

 

week 52/1     

ma 27-12 
t/m KERSTVAKANTIE   

vr 07-01     

      

week 2     

ma 10-01 leerlingen 1e uur vrij   

  opening nieuw kalenderjaar voor personeel   08.15 

  vergadering GMR - in Deventer 13.00 

di 11-01 voorbereiden OPEN HUIS door secties   

  bijeenkomst Internationalisering 14.00 - 17.00 

wo 12-01 overleg IBT - onderbouw 15.30 - 17.00 

wo 12-01 
t/m schoolexamenperiode 2 voor 5H/6V    

wo 19-01    

do 13-01 voorl. avond leerlingen 3H/3V/4TL over "nieuwe vakken"   

  debatteam: debattraining voor docenten 10.00 - 12.30 

vr 14-01     

      

week 3     

ma 17-01 
t/m schoolexamenperiode 2.1 voor 4H/5V + 4V LB+MA    

vr 21-01     

ma 17-01 vergadering CMR 18.00 

di 18-01 voorbereiden OPEN HUIS door secties   

wo 19-01 laatste dag schoolexamenperiode 2 voor 5H/6V   

do 20-01 BSL - themabijeenkomst  "differentiëren" op TD 14.00 - 17.00 

vr 21-01  laatste dag schoolexamenperiode 2.1 voor 4H/5V + pw 4V   

      

week 4     

ma 24-01 kijk- en luistertoets - Engels - 6 vwo   

di 25-01 OPEN HUIS 18.00 - 21.00 

wo 26-01 overleg IBT - bovenbouw 15.30 - 17.00 

do 27-01     

vr 28-01 kijk- en luistertoets - Frans - 6 vwo   

      

week 5      

ma 31-01 inleveren cijfers + notities SE-2 voor 5H/6V  vóór 09.00 

  kijk- en luistertoets - Duits - 5 havo   

  inschrijving herkansingen + inhaal SE-2 voor 5H/6V   

di 01-02 inleveren cijfers + notities SE-2.1 voor 4H/5V + pw 4V vóór 09.00 

  kijk- en luistertoets - Engels - 5 havo   

  mentorenoverleg 5H/6V   

wo 02-02 kijk- en luistertoets - Frans - 5 havo   



  kennismaking gymnasium voor leerlingen groep 8 15.00 - 16.30 

  profielwerkstuk - deadline fase 3   

do 03-02 sluiting inschrijving herkansingen + inhaal SE-2 voor 5H/6V  vóór 12.00  

  kijk- en luistertoets - Duits - 6 vwo   

  muziekavond   

vr 04-02     

      

 


