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Even bijpraten 
 

Het schooljaar is weer begonnen! Dit schooljaar is extra speciaal, omdat Lyceum de 
Grundel het 75-jarig jubileum viert. De eerste schoolweek stond daarom in het teken van 
deze mijlpaal. Op zaterdag 1 oktober staat de reünie gepland voor alle oud-medewerkers 
en oud-leerlingen die ooit met Lyceum de Grundel verbonden zijn geweest. Op de website 
www.75jaardegrundel.nl vindt u meer informatie.  
 
De eerste informatieavonden voor ouders hebben inmiddels ook al plaatsgevonden. 
Hierbij is aandacht geweest voor het programma van het betreffende leerjaar van uw kind 
en ook heeft u kennis kunnen maken met de mentor.  
 
In de school zijn diverse lokalen opgeknapt en geschilderd. Tot ongeveer december zijn er 
nog meer onderhoudswerkzaamheden gaande op school.  
 
Leerlingen uit de eindexamenjaren zijn begonnen met hun profielwerkstuk. Vanaf dit 
schooljaar is hier ook extra deskundigheid van de UT Enschede aan verbonden om onze 
leerlingen te helpen met hun ‘meesterproef’.  
 
Mevrouw L. Brassinga heeft dit schooljaar de werkzaamheden van de leerlingbalie 
overgenomen. Zij houdt intensief contact met leerlingen die lessen hebben verzuimd. 
Soms kan het voorkomen dat een verzuim ten onrechte is. Het kan zijn dat u mogelijk een 
bericht van haar krijgt dit schooljaar met betrekking tot verzuim van uw zoon/dochter. In 
deze nieuwsbrief stelt zij zich aan u voor. 
 
We hopen dat alle leerlingen een prettige start van het schooljaar hebben ervaren en dat 
ze er weer ‘tegenaan’ kunnen dit jaar. We wensen hoe dan ook al onze leerlingen een 
heel fijne tijd hier op Lyceum de Grundel: veel succes dit jaar! 
 
Met vriendelijke groet, 
Team Lyceum de Grundel  

http://www.75jaardegrundel.nl/


 

 

Danì en Sarah geslaagd voor het Delf B1 
examen!  
         
Op de rand van het vorige schooljaar hebben leerlingen sinds twee jaar weer de 
mogelijkheid gehad het Delf-examen af te leggen. Delf staat voor Diplôme d’Etudes en 
Langue Française. Het is een officieel Frans diploma en wordt internationaal erkend.  
 
Dit jaar hebben Danì de Jongh uit 5 vwo en Sarah Bretagnon uit 4 vwo buiten de gewone 
lessen om zich zo goed mogelijk voorbereid op dit examen. Het examen bestond uit twee 
onderdelen. Op woensdag 8 juni zijn alle schriftelijke examens afgenomen. Dit betrof de 
onderdelen lees- en luistervaardigheid en schrijfvaardigheid.  
 
Op zaterdag 11 juni ben ik met Sarah en Danì, vergezeld door onze stagiaire Claire, naar 
Nijmegen gereisd waar op het Stedelijk gymnasium het mondelinge examen afgenomen 
werd. 
Op de laatste vrijdag van vorig schooljaar (15 juli) kwam het bericht dat Sarah en Danì 
geslaagd zijn voor hun examen en ik ben erg trots op ze! 
 

 
Danì, Sarah en Claire 

Met vriendelijke groet, 
mevrouw C. Willems (Frans) 
 
 
 
 



 

 

Controle correspondentiegegevens van thuis 
 

Nu dit schooljaar weer van start is gegaan, is het belangrijk om 
te controleren of alle gegevens van ouders/verzorgers nog 
steeds correct is. Daarom willen we u vragen om in SOM te 
kijken of alle gegevens van thuis, zoals mailadressen en 
telefoonnummers nog actueel zijn. 
 
Mocht u iets willen laten wijzigen, dan kunt u contact opnemen 
met mevrouw L. Gelhever (l.gelhever@carmelhengelo.nl) 
Verzoek is dan om duidelijk aan te geven om welke leerling, uit 
welke klas, het gaat. 
 
 
 

Feestelijke start nieuwe schooljaar 
 
We zijn dit schooljaar feestelijk gestart. Uiteraard vanwege het 75-jarig jubileum van 
Lyceum de Grundel, maar ook om de leerlingen alvast te motiveren voor het ‘echte 
schoolleven’ waarin ze zich inmiddels al enkele weken begeven. Voor klas 1 begon dit jaar 
met een kennismakingsweek waarbij sport en spel voorop stonden. Leerlingen uit de 
bovenbouw zijn een dag naar Walibi geweest en klas 6 heeft een golfclinic gevolgd op de 
Twentsche Golfclub. Klas 3 is onder andere naar Jump XL geweest en leerlingen uit klas 2 
hebben de theatervoorstelling ‘Revenge of the Roman Statues’ uitgevoerd in de 
Schouwburg Hengelo. Maar er was nog meer: voor de leerlingen waren er workshops 
djembe en een workshop fotografie. Kortom: een feestelijke week was het! 
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Maar er was meer tijdens de feestweek: ook was er een workshop podcast maken, een 
percussiecursus, hiphop, muziek maken op de laptop en het ontwerpen van een logo! De 
week werd afgesloten met een heuse ‘ouderwetse’ vossenjacht in het centrum van 
Hengelo: ook die dag is bijzonder goed verlopen! 
 

 



 

 

 

Schoolfeest onderbouw: tropical party 
 
De temperaturen waren in de tweede week 
van september nog enigszins tropisch te 
noemen. De feeststemming voor de 
leerlingen van Lyceum de Grundel tikte op 
vrijdag 9 september ook hoge waarden aan 
tijdens het schoolfeest. Voor de leerlingen 
uit klas 2 en 3 was het deze avond feesten 
en swingen geblazen in de aula van school. 
Waar normaal een boterhammetje verorberd 
wordt, konden nu de heupen losgemaakt 
worden: party!  
 

Zaterdag 1 oktober reünie De Grundel 

In het schooljaar 2022-2023 vieren we het 75-jarige jubileum van Lyceum de Grundel. 
Uiteraard laten we als school dit feit niet onopgemerkt aan ons voorbij gaan. We 
organiseren namelijk op 1 oktober a.s. een reünie voor alle oud-leerlingen, oud-collega’s 
en collega’s!  

De aanmelding is inmiddels gesloten en op dit moment zijn er circa 1350 inschrijvingen 
voor de reünie. 

De reünie staat vooral in het teken van ontmoeting, herinneringen ophalen en contacten 
intensiveren onder het genot van een drankje en een hapje. 

Programma 
14:00 uur - 15:00 uur - Ontvangst oud-medewerkers 
15:00 uur - 16:00 uur - Ontvangst oud-leerlingen 
16:00 uur - 17:00 uur - Terug in de klas 



 

 

17:00 uur - 19:00 uur - Klassenfoto's 
17:00 uur - 19:00 uur - Foodplein geopend 
17:00 uur - 19:00 uur - College Tour Lyceum de Grundel 
19:00 uur - Einde reünie 

• Om 14:00 uur ontvangen we oud-medewerkers. Om 15.00 uur stellen we de school 
open voor alle oud-leerlingen. Rond 19:00 uur is de reünie ten einde. 

• In de school worden verschillende ruimtes gekoppeld aan de verschillende ‘lustrum’ 
van examenjaren, zodat je sneller in contact komt met leerlingen van ‘jouw lichting’. 

• Tijdens de reünie zal een professionele fotograaf aanwezig zijn voor het vastleggen 
van de leuke momenten en er worden klassenfoto's gemaakt. 

• Er worden munten verkocht tijdens de reünie, zodat je onder het genot van een 
hapje en een drankje kunt bijkletsen met je oud-klasgenoten. 

• De entreeprijs (€ 12,50) is inclusief koffie/thee + lekkernij, kleine hapjes en twee 
consumptiemunten. 

• Het foodplein dat geopend is tussen 17:00 uur en 19:00 uur, is voor eigen kosten 
van alle deelnemers. 

• Maak een leuke foto bij de photobooth.  
• In de mediatheek organiseren we 'College Tour Lyceum de Grundel'. Meer 

informatie volgt.  
• Op diverse plaatsen zullen foto's uit de geschiedenis van Lyceum de Grundel te 

zien zijn, veelal op monitors en schermen. Heb je nog foto's of filmpjes die we 
mogen gebruiken dan kunnen die gestuurd worden met jaartal en een korte 
omschrijving naar 75jaarlyceumdegrundel@carmelhengelo.nl.  

 
 
Afterparty Metropool 

Voor degenen die het leuk 
vinden: er is nog de 
mogelijkheid om 's avonds 
naar een afterparty bij 
Metropool te gaan. Daar 
wordt een jaren '90 versus 
jaren '00 georganiseerd. Het 
is niet alleen voor mensen 
van de Grundel maar 
misschien wel heel leuk om 
naartoe te gaan. De persoon die het organiseert is zelf ook oud-leerling van lyceum de 
Grundel. Mensen die naar de reünie gaan kunnen ook met korting een 'Grundelkaartje' 
kopen. 
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Kennismakingstraining voor (nieuwe) leden 
van het debatteam Lyceum de Grundel 
 
Op donderdag 22 september is er kennismakingstraining voor nieuwe leden van het 
debatteam. Leerlingen uit alle jaarlagen zijn welkom. Iedereen mag meteen meedoen met 
een aantal spelletjes en met een proefdebat.  
 
Dit alles vindt plaats onder leiding van de 
ouderejaars-debaters en mevrouw Jorink. Natuurlijk 
is er iets te drinken en een stukje kaneelcake voor 
ieder die meedoet. De training vindt plaats in lokaal 
110a. Het is prettig als leerlingen zich van te voren 
even aanmelden.  
 
Voor meer informatie en opgave: 
m.jorink@carmelhengelo.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indeling teamleiders en coördinatoren 
Voor het aanvragen van bijzonder verlof kunt u zich richten tot de coördinator van het 
desbetreffende leerjaar van uw zoon/dochter. 
 
Voor kortdurend verlof is de medewerker van de leerlingbalie degene tot wie u zich kunt 
richten. Verlof en absenties dienen minimaal een week van tevoren worden ingediend.  
 
Mevrouw B. Broekman: onderbouw  
Mevrouw J. Prakken: bovenbouw  
 
De heer B. Hoekman: coördinator 
leerlingenzaken 1 en 2 havo en vwo, 
b.hoekman@carmelhengelo.nl  
De heer P. Davina: coördinator 
leerlingenzaken klas 3, 
p.davina@carmelhengelo.nl   
Mevrouw P. Vos: coördinator leerlingenzaken 4 en 5 havo, p.vos@carmelhengelo.nl   
De heer D. Duwe: coördinator leerlingenzaken 4 t/m 6 vwo, d.duwe@carmelhengelo.nl  
 
Kortdurend verlof, zoals tandartsafspraken of ziekmeldingen: bellen met de receptie 
(074 2457777) of mailen naar: leerlingbalie.grundel@carmelhengelo.nl 
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Even voorstellen… leerlingbalie  

 
Hallo allemaal! 
 
Vanaf dit schooljaar ben ik werkzaam op deze mooie 
school. Ik vind het ontzettend leuk dat ik hier, als oud-
leerling, aan de slag mag gaan als docent 
aardrijkskunde. Daarnaast zal ik de leerlingbalie gaan 
versterken. Naast mijn werk op De Grundel volg ik ook 
nog de master Geografie: Educatie en Communicatie 
aan de Universiteit Utrecht.  
 
Wie weet tot snel! 
 
Mevr. L. Brassinga 
 

 
 

 

De leerlingenraad zoekt nieuwe leden  
  
Ben jij een leerling die graag zijn/haar steentje bij wil dragen aan het verbeteren van de 
school, die zich verantwoordelijk voelt voor 
zijn/haar medeleerlingen en graag inspraak 
wil hebben over de gang van zaken op 
school? Dan ben jij de leerling die we 
zoeken voor de leerlingenraad.  
  
De leerlingenraad is een groep leerlingen 
die ongeveer eens per maand samenkomt 
onder schooltijd. Je denkt mee over zaken 
die leerlingen bezighouden en over hoe we 
de school mogelijk kunnen verbeteren.   
  
Heb je interesse?  
Stuur een mail naar leerlingenraad.ldg@hotmail.com  
We zien je reactie graag tegemoet. Leerlingen uit ieder leerjaar (klas 1 t/m 6) zijn welkom! 
  
Tess Gieling, voorzitter leerlingenraad  
 
 
Leerlingenraad LDG 
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Rapporten schooljaar 2022 – 2023 
 
Leerlingen uit klas 1 t/m 3 ontvangen drie keer een papieren rapport 
na ieder trimester. Leerlingen uit klas 4 t/m 6 ontvangen een keer 
een papieren rapport (eindrapport) na het laatste trimester. In SOM-
today zijn de meest recente resultaten van iedere leerling dagelijks 
beschikbaar.  
 

 
Stichting Jeugd en Cultuur 
 
Een aantal jaar geleden is de Stichting Jeugd en Cultuur opgericht. Deze stichting heeft 
als doel om een bijdrage te kunnen leveren aan de culturele activiteiten op Lyceum de 
Grundel. Het gaat dan met name om zaken die niet vanuit de ouderbijdrage bekostigd 
kunnen worden, maar die wel van onschatbare waarde zijn voor de kansen die wij onze 
leerlingen willen bieden om zich op cultureel gebied te kunnen ontplooien.  
 
U kunt daarbij denken aan een bijdrage in de kosten van een cultureel evenement, een 

steuntje in de rug voor onze theatergroep 
Grundel op de Planken of de aanschaf van 
een licht- en geluidinstallatie die we in eigen 
beheer kunnen gebruiken voor bijvoorbeeld 
een muziekavond. In eigen beheer betekent 
dat wij onze leerlingen opleiden om deze 
installatie op te bouwen en te bedienen. 
 
Tijdens de 
corona-

pandemie hebben we onze culturele activiteiten 
noodgedwongen op een laag pitje moeten zetten en is de 
bekendheid van deze stichting wat naar de achtergrond 
verdwenen.  
 
Nu hopen we echter weer als vanouds onze activiteiten op 
te kunnen pakken en nieuw leven in te blazen. Vandaar 
dat we van deze gelegenheid gebruik maken om het 
belang van deze stichting weer onder de aandacht te 
brengen en u te wijzen op de mogelijkheid om de stichting 
te steunen middels een donatie. Dit kan met een “tikkie” via de QR code bij dit artikel.  
 
Namens onze leerlingen alvast hartelijk dank! 
 
 

 



 

 

September 

 

Blond lief, de laatste gouden dagen 

wuiven ten afscheid en wij achten ’t niet, 

de bomen en de struiken dragen 

hun laatste tooi en in het riet 

schuilen de vissen en hun trage 

vinslag verraadt hen niet. 

 

Het wordt nu tijd ons te bezinnen; 

de bossen kleuren dieper bruin 

en lila herfstasters beginnen 

hun ijle bloeien in mijn tuin. 

Het wordt nu tijd om te bedenken: 

de zomer houdt niet eeuwig stand; 

zij schonk ons al wat zij kon schenken – 

de laatste gouden dagen wenken 

en herfst komt reeds in feller kleuren drenken 

de bloemen van dit dierbaar land. 

 

Koos Schuur (1915-1995) 

  

 

 

 

 

 

 

 

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

 

week 38     

ma 19-09 sportoriëntatie 6V  
  info-avond ouder(s)/verzorger(s) - 3e klassen 19.00 

di 20-09 sportoriëntatie 5H   

  werkgroep profilering 15.15 

  ouder-/leerlinggesprek 4H/5H (mentor + docenten)   

wo 21-09 bijeenkomst docententeam 1GA+  15.15 - 16.15 

  profielwerkstuk - deadline fase 1   

  ouder-/leerlinggesprek 4V/5V/6V (mentor + docenten)   

do 22-09 kennismakingstraining debatteam in lokaal 110A 14.30 - 16.30 

vr 23-09     

      

week 39     

ma 26-09 sportoriëntatie 6V   

  vergadering CMR 18.15 

di 27-09 sportoriëntatie 5H   

  sectiemiddag 15.15 

wo 28-09    
do 29-09 overleg IBT - bovenbouw 14.30 – 16.00  

vr 30-09 sportdag voor basisscholen georganiseerd door 2HAS   

  VO-Hengelo - personeelsvolleybaltoernooi   

      

week 40 uitwisseling met Heidelberg - in Hengelo - 3e klassen Duits   

ma 03-10 sportoriëntatie 6V   

di 04-10 sportoriëntatie 5H   

  teamvergadering 15.15 

  vergadering GMR - in Deventer 13.00 

  praktisch schoolexamen (PSE-sk deel 1) voor 6V 14.30 - 15.30 

wo 05-10 brede STUDIEDAG - Scholengroep Carmel Hengelo   

do 06-10 optredens voor basisschoolleerlingen i.v.m 75 jarig bestaan 08.00 - 14.00 

vr 07-10 optredens voor basisschoolleerlingen i.v.m 75 jarig bestaan 09.00 - 13.00 

      

week 41 ROME-reis van zaterdag 8 t/m donderdag 13 oktober 2022   

ma 10-10 sportoriëntatie 6V   

  bijeenkomst CMR - heimiddag   

di 11-10 sportoriëntatie 5H   

 gastles 6V natuurkunde 12.45 – 14.15 

  Careerday-on-tour voor 5V met natuurkunde in profiel   

  mentorenoverleg 15.15 

wo 12-10 POVO - najaarsbijeenkomst - mentoren 1e klassen 14.30 - 17.00 

do 13-10     

vr 14-10     

week 42     

ma 17-10 
t/m HERFSTVAKANTIE   

vr 21-10     



 

 

 


