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Even bijpraten 
 
 

Het nieuwe schooljaar is begonnen! Op maandag 23 augustus was de start van schooljaar 2021-
2022. In de zomervakantie is er eigenlijk ook best veel gebeurd op school. De lokalen hebben een 
opknapbeurt gehad en ook andere ruimten in school zijn toe aan onderhoud. 
 
De introductieweek van Lyceum de Grundel was een groot succes. De leerlingen namen deel aan 
allerlei uiteenlopende activiteiten. Waar er de ene dag een educatief programma lag te wachten, 
stond een andere dag in de week juist in het teken van sport en spel. Een grote groep leerlingen 
uit de bovenbouw is een dag wezen zwieren en zwaaien in het pretpark Walibi. Deze leerlingen 
hebben enorm genoten van deze dag! Maar ook leerlingen uit leerjaar 3 maakten uitstapjes, 
bijvoorbeeld naar het sportieve avonturenpark Avatarz. Leerlingen uit 5 havo zijn nog afgereisd 
naar Amsterdam en leerlingen uit klas 4 bleven iets dichter bij huis: zij gingen naar de 
Museumfabriek (voorheen: Twentse Welle) in Enschede. 
 
De leerlingen uit klas 1 kregen tijdens deze introductieweek ook weer hun traditionele dagen om te 
wennen aan hun nieuwe school. De leerlingen weten nu hoe ze hun rooster moeten lezen, waar 
de belangrijke plekken in school zijn, zoals de mediatheek en de pauzeplekken. Het zal vast nog 
een keer een leerling overkomen dat er gezocht moet worden naar een lokaal, maar dat mag geen 
probleem meer worden. Ook weten de leerlingen nu wie hun nieuwe docenten zijn en ze hebben al 
kennisgemaakt met de nieuwe schoolvakken. 
 
Logistiek valt er nog te vermelden dat het klooster vanaf nu gebruikt zal worden door het Avila 
College. Wij mogen er geen gebruik van maken voor de lessen, behalve dan het muzieklokaal. In 
de pauzes zal daar een van de conciërges toezicht houden. 
 
In de jaarplanning valt te lezen dat er reeds ouderavonden hebben plaatsgevonden of nog plaats 
gaan vinden. U kunt dan kennismaken met de school en de mentor van uw zoon/dochter.  
 
Voor de leerlingen uit de 2HAS-klassen staat er nog een leuk uitje te wachten: deze leerlingen 
gaan (of zijn) op Landkamp. De leerlingen die deze week aan de Noordzeekust vertoeven zullen 
onder deze weersomstandigheden een onvergetelijke week beleven. 
 
Namens iedereen wensen we alle leerlingen een heel fijn schooljaar! 
 
Met vriendelijke groet, 
Team Lyceum de Grundel 
 
 

 
 



Schoolfotograaf 
 
Op donderdag 26 augustus was de schoolfotograaf op het 
Lyceum om pasfoto’s en klassenfoto’s van de leerlingen te 
maken. Binnenkort krijgen de leerlingen in een envelop de 
foto’s mee naar huis. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Indeling teamleiders en coördinatoren 
 
Voor het aanvragen van bijzonder verlof en dergelijke zijn de coördinatoren 
leerlingenzaken degenen tot wie u zich kunt richten. Verlof en absenties dienen minimaal 
een week van tevoren worden ingediend.  
 
Brenda Broekman: onderbouw havo/vwo 
Judith Prakken: bovenbouw havo/vwo  
 
Bernhard Hoekman: coördinator 
leerlingenzaken klas 1 en 2 havo en vwo, 
b.hoekman@carmelhengelo.nl  
 
Patrick Davina: coördinator leerlingenzaken 
klas 3 havo/vwo, p.davina@carmelhengelo.nl   
Patricia Vos: coördinator leerlingenzaken klas 4 en 5 havo, p.vos@carmelhengelo.nl   
Detlef Duwe: coördinator leerlingenzaken klas 4 t/m 6 vwo, d.duwe@carmelhengelo.nl  
 
Anita Vos: coördinator OOP, a.vos@carmelhengelo.nl  
Nicole Dissel: leerlingenbalie: n.dissel@carmelhengelo.nl 
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Ouderavonden 
 
Binnenkort zullen de eerste ouderavonden 
plaatsvinden. U wordt door de teamleiders, decanen, 
en/of coördinatoren geïnformeerd over de belangrijkste 
gang van zaken op school. Daarnaast vindt er een 
kennismaking plaats met de mentor. U wordt hierover 
nog uitgebreider ingelicht.  
 
Klas 1:        7 september 
Klas 2:        8 september 
Klas 3H/3V:       14 september 
Klas 4H/4V/5V      9 september  
Klas 5H:  31 augustus 
Klas 6V:  1 september 
 
 
 

 
 
Brugklassers maken zich klaar voor de 
toekomst 
 
Vorige week maakten de nieuwe 
brugklassers uitgebreid kennis met elkaar 
en met de school. Voor hen was er een 
uitdagende introductieweek ingericht die in 
teken stond van het verkennen van de 
school en ook van het verkennen van de 
21e-eeuwse vaardigheden.  
 
 



Op maandag werd al 
even lekker samen 
geluncht in de aula 
nadat er nogmaals 
werd kennis gemaakt 
met de mentor en de 
medeleerlingen. 
Samen met de klas 
werden de leerlingen 
nog even opnieuw 
wegwijs gemaakt door 
school. Dinsdag was 
een spannende dag, 
want toen begonnen 

de eerste lessen! Uiteraard werden die ervaringen later op de dag tijdens de mentorles 
gedeeld. Verder besteedden de mentor deze week aandacht aan de planagenda, het 
lesrooster, de gang van zaken op school en lieten ze zien hoe het kluisje werkt. Daarnaast 
waren er nog teambuildingsactiviteiten en ook kwam er nog een ijscokar langs op De 
Grundel!  
 
Voordat de 
introductieweek vrijdag 
met een sportdag werd 
afgesloten, namen de 
leerlingen samen met hun 
mentor het boekje ‘Zo 
werken we hier op 
Lyceum de Grundel’ door.  
 
Kortom, na de eerste 
week zijn alle 
brugklassers klaar voor 
hun toekomst op het 
Lyceum! 
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Avontuurlijke start schooljaar klas 3 
 
 
Voor de leerlingen uit klas 3 wachtte vrijdag 27 augustus een waanzinnige afsluiting van 
hun introductieweek voor het nieuwe schooljaar. Samen met hun mentor bezochten ze 
Naturepark Avatarz. De leerlingen konden op eigen gelegenheid naar Avatarz.  
Daar stond voor de 
leerlingen een uitdagend 
programma te wachten: 
er waren klim- en 
survivalactiviteiten en als 
ontspanning was er ook 
gelegenheid voor 
beachvolleybal en 
voetbal. De leerlingen 
werden bij de 
klimactiviteiten begeleid 
door een professionele 
kliminstructeur van 
Avatarz.  
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Introductieweek 4 havo 
 
Shannon Vorgers en Nikki Hasselerharm waren twee fanatieke leerlingen tijdens de 
introductieweek. Namens hun leerjaar geven ze een impressie van deze week.  

 
‘We hebben echt een super leuke week gehad en leuke 
activiteiten gedaan. Maandag hebben we een soort van 
kennismakingsmiddag gehad met de klas en mentor. 
Dinsdag zijn we met 6V, 5V en 4H naar Walibi geweest. 
Een superleuk uitje al zeggen wij het zelf. Woensdag zijn 
we naar Delden geweest met 4H. Daar zijn we naar de 
Weijenborg geweest om daar vervolgens in groepjes een 
speurtocht door Delden te doen. Donderdag hebben we 
eerst gezellig met z'n 
allen op het binnenplein 
wat gegeten, de 
schoolfoto gehad en 
daarna hebben we een 
sportmiddag gehad. Er 
stonden van allerlei leuke 
dingen zoals een 

buikschuifbaan of stormbaan. Vrijdag hebben we een 
voorlichting gekregen over het PTA en over LOB 
(loopbaanontwikkeling en begeleiding). Daarna hebben 
we met twee 4H-klassen een dominospel gedaan waarbij 
je in teams een stuk van de baan moest bouwen. Wij 
omschrijven dit als een superleuke eerste week met toffe 
activiteiten.’  
 

 
 
 

Klas 4 havo en  
5- en 6 VWO gaan 
schooljaar in 
achtbaan tegemoet 
 
Voor klas 4 havo en 5- en 6VWO was 
het hoogtepunt van de introductieweek 
van De Grundel al op dinsdag 24 



augustus. Op het programma stond een 
dagje Walibi! Het attractiepark is de 
laatste jaren zich steeds meer op een 
jongerenpubliek gaan richten dat zich 
graag waagt aan intense belevenissen. 
De achtbanen van attractiepark Walibi 
voldeden daar beslist aan.  
 
Voor sommige leerlingen was de busreis 
een beetje aan de vroege kant, maar 
een paar uur later werden ze door een 
heel ander ritje wel wakker geschud.  
 
Verder bestond de introductieweek voor 
de VWO-leerlingen uit onder andere 
school- en studiezaken, zoals het 
opstellen van leerdoelen voor het 
komende halfjaar, oriënteren op een 
vervolgstudie, mentorzaken, maar er 
werd ook nog gepicknickt, er was een 
sportdag en zelfs filmhuis Concordia was 
vrijdag 27 augustus afgehuurd voor klas 
5VWO om de film Quo Vadis, Aïda? te 

zien. Deze film toont de uren voorafgaand aan de dramatische evacuatie van Bosnische 
vluchtelingen tijdens de Srebrenica-oorlog. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Introductieweek klas 4 VWO 
 
De leerlingen uit 4 VWO 
hebben elkaar tijdens de 
introductieweek goed leren 
kennen. De overstap van 
onder- naar bovenbouw is 
altijd relatief groot, dus veel 
leerlingen kwamen in een 
nieuwe klas. Dat heeft ook te 
maken met de profielkeuze en 
het vakkenpakket.  
 
De leerlingen zijn tijdens de 
introductieweek onder andere 
op pad geweest naar 
Enschede. Daar hebben ze het 
Rijksmuseum Twenthe 
bezocht en ook naar De 

Museumfabriek om workshops van Tetem te volgen. Het gezelligste was misschien wel de 
pizza die na afloop werd gegeten bij Happy Italy. Kortom: een heel goede start van het 
schooljaar! 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



Sportdag klas 1 en 2 
 

Tijdens de introductieweek voor klas 
1 en 2 stond er naast de 
teambuildingsactiviteiten ook een 
traditionele sportdag gepland. De 
leerlingen hebben al heel wat eerste 
lessen achter de rug, dus het was 
heerlijk om de eerste stoom er eens 
even af te blazen. Er werd fanatiek 
meegedaan!  
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



Sportdagactiviteiten introductieweek Lyceum 
de Grundel 
 
Tijdens de introductieweek stond er voor alle 
klassen van De Grundel een uitdagende sportdag 
op het programma. Op het sportveld hadden de 
docenten L.O. diverse stormbanen geïnstalleerd. 
Het werden waanzinnig leuke en actieve dagen! 
Van buikglijden tot blind volleyballen en een heuse 
pijl en boog-jacht: niets was de leerlingen te gek!  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Leerlingen 
2HAS 
genieten van 
eerste 
Landkamp 
 
De leerlingen uit de 
2HAS-klassen zijn deze  
week op Landkamp aan 
de Noordzeekust. De 
leerlingen genieten onder 
heerlijke omstandigheden 
van hun eerste kamp op Lyceum de Grundel. Er worden veel sportieve activiteiten 
ondernomen zoals vliegeren, volleybal, katapult schieten en het hoogtepunt van 

watersport aan zee is 
natuurlijk het surfen! 
Kortom: deze leerlingen 
hebben een onvergetelijke 
start van hun schooljaar! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Woensdag 15 september  

in Schouwburg Hengelo om 19:30 uur: 
 
 

 

 

K&A – Change the Game  
Kaartjes t/m 10 sept. bij de receptie van Lyceum De Grundel à € 4,00 

(Inclusief garderobe en drankje) 

 

K&A creëert een multidisciplinaire voorstelling geïnspireerd op de graphic  
novel “Un monde en pièces” op de randen van de schaakstad New-Ebony.  
Hier wordt een andere werkelijkheid geschetst: een vervormd spiegelbeeld van onze 
samenleving waar machtsverhoudingen, politieke relaties en hedendaagse 
maatschappelijke thema’s worden aangekaart vanuit het perspectief van een schaakspel. 
 
Om de graphic novel naar een ‘totaalervaring’ te transformeren werkt K&A met muziek, 
tekst, 3D geluidsopname, schaakstukken-maskers, IT-design en 9 internationale 
performers. 
 
Wat als onze maatschappij een gigantisch schaakbord was? Tussen manipulatie, 
corruptie, angst voor migratie en de opkomst van het totalitarisme schetst deze politieke 
thriller de huidige gebeurtenissen van een samenleving, die in de neergaande spiraal van 
een vernietigend spel zit. 

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

 

 

week 36     

ma 06-09 sportoriëntatie 6 vwo   

di 07-09 sportoriëntatie  5 havo   

  Qompas-training-studiekeuze (voor mentoren bovenbouw)  14.30 - 16.30  

  info-avond ouder(s)/verzorger(s) - 1e klassen  19.00 

  kanoën voor de 1e en 2e klassen   

wo 08-09 info-avond ouder(s)/verzorger(s) - 2e klassen  19.00 

do 09-09 info-avond ouder(s)/verzorger(s) - 4V / 4H / 5V   

vr 10-09 kanoën voor de 1e en 2e klassen   

      

week 37 deze week mediatheeklessen voor de 1e klassen   

ma 13-09 sportoriëntatie 6 vwo   

  BSL-bijeenkomst startende/nieuwe collega's 15.30 - 17.00 

di 14-09 sportoriëntatie  5 havo   

  teambijeenkomst 15.15 

  info-avond ouder(s)/verzorger(s) - 3 havo 18.30 - 19.30 

  info-avond ouder(s)/verzorger(s) - 3 vwo 19.45 - 20.45 

wo 15-09 cult. activiteit in Schouwburg Hengelo - vrije inschrijving 19.30 

do 16-09     

vr 17-09     

      

week 38     

ma 20-09 sportoriëntatie 6 vwo   

di 21-09 sportoriëntatie  5 havo   

  bijeenkomst Internationalisering 14.00 - 17.00 

wo 22-09 Dag van de Duitse taal  
do 23-09     

vr 24-09     

 


