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Even bijpraten 
 

Na de leuke en actieve start van dit schooljaar zijn er weer veel mooie dingen gebeurd op Lyceum 
de Grundel. Allereerst hebben er informatieavonden plaatsgevonden op school waarbij u kennis 
gemaakt hebt met de teamleiders van school en de mentor van uw zoon/dochter.  
 
Leerlingen uit het tweede leerjaar van de HAS-klassen zijn op Landkamp geweest aan de 
Noordzeekust. Ze hebben daar een paar prachtige en sportieve dagen doorgebracht. De 
leerlingen uit de bovenbouw van klas 4 en 5 zijn allemaal een dag wezen zeilen op de Friese 
wateren. Ook zij hebben mogen genieten van een avontuurlijke dag op het water.  
 
De leerlingen uit klas 1 en 2 hebben een cursus lichttechniek gevolgd van een oud-leerling van 
onze school. Het was een leuke manier om te ontdekken welke technische vaardigheden de 
leerlingen hadden. 
 
Het debatteam is onlangs ook weer gestart! Er wordt onder leiding van mevrouw Jorink bijna 
wekelijks driftig gedebatteerd en geoefend in mondelinge spreekvaardigheid en retorica. Hopelijk 
weet ons debatteam dit jaar weer het Lagerhuis te bereiken.  
 
Binnenkort wordt op 15 oktober het Cambridge Certificate uitgereikt door mevrouw Wagenaar in 
de mediatheek. Leerlingen die Cambridge English hebben gevolgd hebben allemaal succesvol 
examen gedaan. Binnenkort is het tijd om het felbegeerde certificaat te mogen ondertekenen. 
 
Nog een paar weekjes en dan is het alweer herfstvakantie. Spoedig daarna vindt de eerste toets- 
en SE-week plaats. Een belangrijk peilmoment voor onze leerlingen. Sommige leerlingen kijken er 
reikhalzend naar uit en andere vinden het toch ook best weer spannend. Binnenkort krijgen de 
leerlingen van klas 4HAVO, 4VWO en 5VWO een presentatie hierover, zodat de leerlingen weten 
wat er van hen verwacht wordt. Daarnaast zal deze toetsweek aandacht krijgen in de 
mentorlessen. 
 
We merken dat het onderwijs op onze school door de leerlingen als plezierig en sfeervol wordt 
ervaren en dat ze zich zienderogen ontwikkelen en grote stappen maken in hun leerproces. Dat 
stemt ons als team weer tevreden.  
 
Met vriendelijke groet, 
Team Lyceum de Grundel 
 

In deze nieuwsbrief onder andere: 
Terugblik introductieweek 5havo 

Verslag sportoriëntatie klas 5 en 6 
Verslag Landkamp 2HAS 

Cursus lichttechniek klas 1 en 2 
Debatteam Grundel 

Uitreiking diploma Cambridge English 
Verslag kanovaren klas 1 en 2 

Verslag zeilweek klas 4 en 5 
Grundel op de Planken 

Bericht van GGD 
Bericht van stichting LOES 

Schouwburgvoorstelling 



Introductie- en werkweek 5Havo 
 
Voor 5Havo lag er bij aanvang van het schooljaar een ambitieus introductieprogramma te 
wachten. Op de eerste dinsdag van het schooljaar stonden verschillende activiteiten klaar. 
De leerlingen van 5havo werden opgesplitst in groepen: zo ging de eerste groep de hele 
dag naar ‘Opporren’ in Zenderen. Aan de hand van verschillende spelvormen gingen de 
mentorgroepen aan de slag. Doel van de teambuilding-spelvormen was om als groep de 
spelvormen tot een goed einde te brengen en zo samen te werken aan positieve 
groepsvorming. Een erg leuke en leerzame dag die werd afgesloten in een raftboot, 
waarin de groepen enkele stuwen moesten passeren om naar het eindpunt te varen.  
 

 
 
De tweede groep ging onder begeleiding van het WNF aan de slag met een workshop 
over de ecologische voetafdruk. Op die manier worden leerlingen steeds meer bewust van 
wat dit betekent en wat je eraan kunt doen om de ecologische voetafdruk te verminderen. 
Dit werd afgesloten met een ‘challenge’, waarbij groepen moesten nadenken over hoe 
Lyceum de Grundel kan werken aan het verbeteren van de ecologische voetdruk van 
school. De winnende groepen krijgen 100 euro om dit plan ook daadwerkelijk uit te 
voeren. Daarna kon iedereen hun energie kwijt in de Djembeworkshop. Leerlingen lieten 
zich van hun beste (muzikale) kant zien en leerlingen vonden dit erg leuk om te doen. Na 
de Djembesessie kregen de leerlingen uitleg over LOB en wat hen dat in de toekomst 
oplevert. Erg leuk was ook dat er oud-leerlingen voor de speeddate een korte presentatie 
hebben gegeven over hun ervaringen op De Grundel en over hun eigen studie. Op 
woensdag ging de eerste groep aan de slag op school en de tweede groep naar 
‘Opporren’ in Zenderen. 
 
Donderdagochtend zijn de leerlingen aan de slag gegaan met hun profielwerkstuk. Dit jaar 
staat er één thema centraal, namelijk duurzaamheid. Leerlingen gingen na een presentatie 
van de heer Hilhorst over het maken van een PWS, aan de slag met ondersteunende 
opdrachten over duurzaamheid en de relatie met het PWS. Hiermee is een goede start 
gemaakt en we kijken uit naar de overdracht van de PWS-groepen naar alle inspirerende 
docentbegeleiders. We hopen echt dat de 5H PWS-groepen naast een stuk onderzoek 
ook echt komen tot boeiende duurzame ontwerpen. In de middag stond een sportieve 
activiteit op het programma, namelijk waterskiën op het Rutbeek. Dat dit niet gemakkelijk 



was bleek wel uit de spectaculaire vallen die zo af en toe werden gemaakt, maar 
uiteindelijk kregen de meesten het voor elkaar om goed op de ski’s te blijven staan.  

  
 
Op vrijdag is de hele groep met de trein afgereisd naar Amsterdam. In de ochtend werd 
een bezoek gebracht aan dierentuin Artis. Hierbij kregen de leerlingen de opdracht mee 
om te kijken naar het dierengedrag in ecosystemen. Na het bezoek kregen de leerlingen 
vrije tijd om de prachtige stad Amsterdam beter te leren kennen. Rond de klok van 22:00 
uur was iedereen weer veilig (en vermoeid) aangekomen op station Hengelo. Al met al 
was het een prachtige en leerzame werkweek voor 5Havo! 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nieuws van de decaan: 
voorlichtingsactiviteiten gaan weer van start! 
 
Langzaamaan gaan de hogescholen en 
universiteiten weer van start met 
verschillende voorlichtingsactiviteiten. Dit 
kunnen online activiteiten zijn zoals open 
dagen, proeflessen, meeloopdagen of 
virtuele rondleidingen, maar er zijn ook 
opleidingen die je uitnodigen om de 
opleiding zelf fysiek te bezoeken.  
 

Al deze 

voorlichtingsactiviteiten, zowel online als fysiek, vragen om de 
nodige voorbereiding en daarom vragen opleidingen om je echt op 
tijd aan te melden of om een alert aan te maken zodat je een bericht 
ontvangt wanneer je je kunt inschrijven voor een activiteit. Op tijd 
aanmelden is echt belangrijk omdat opleidingen 3 á 4 weken van te 
voren een uitnodiging kunnen versturen om een eigen programma 

samenstellen op basis van persoonlijke interesses! 
 
Open dagen 
Hieronder een overzicht van verschillende voorlichtingsactiviteiten, maar er zijn meer 
instellingen die activiteiten organiseren. Bezoek daarvoor de websites van de hogescholen 
of universiteiten, ook voor meer aanvullende informatie. 
 
Hogescholen - HBO: 
Hogeschool van Amsterdam: di. 26 oktober online en za. 30 oktober op locatie. 
Saxion (Apeldoorn, Deventer en Enschede), online: vr. 29 oktober en za. 30 oktober. 
Hogeschool Utrecht, online: za. 30 oktober t/m vr. 12 november. 
Windesheim: dinsdagavond 2 november online en vrijdag 5 november in Almere en 
Zwolle. 
Hanzehogeschool Groningen, op locatie: za. 6 november. 
Hogeschool Utrecht, online open avonden: van ma. 8 november t/m vr. 19 november. 
Hogeschool Arnhem Nijmegen, online én op de campus: za. 13 november en zo. 14 
november in Nijmegen en za. 20 november in Arnhem. 
NHL Stenden Leeuwarden: za. 13 november op locatie en di. 16 t/m do. 18 november 
online. 
Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, indien mogelijk op locatie: za. 27 november. 
 
Universiteiten - WO: 
Technische Universiteit Eindhoven, online: za. 2 oktober. 
Technische Universiteit Delft, online: ma. 4 oktober. 
Radboud Universiteit Nijmegen, online avonden: oriëntatieweek van ma. 4 t/m vr. 8 
oktober. 
Universiteit van Amsterdam, online: za. 9 t/m za. 16 oktober. 



Universiteit Leiden, online: vr. 29 en za. 30 oktober. 
Erasmus Universiteit Rotterdam, online: za. 30 oktober. 
Wageningen Universiteit, op de campus: za. 30 oktober en za. 6 november. 
Vrije Universiteit Amsterdam, online:  vr. 5 november (17.00-20.00 uur) en za. 6 november 
(10.00-13.00 uur). 
Universiteit Tilburg, online én indien mogelijk op campus: za. 6 november. 
Universiteit Maastricht, hopelijk op locatie: za. 6 november (10.00-16.00 uur). 
Rijks Universiteit Groningen: vr. 12 november. 
Universiteit Utrecht, online: vr. 19 en za. 20 november. 
Universiteit Twente Enschede, online: za. 20 november. 
 
De sites www.qompas.nl en www.studiekeuze123.nl geven een goed totaaloverzicht van 
alle voorlichtingsactiviteiten die gedurende het hele jaar plaatsvinden. 
 
Studiekeuzelab Voorlichtingsweek 2.0 
Vanaf di. 16 t/m zo. 21 november vindt er de Studiekeuzelab Voorlichtingsweek 2.0 plaats, 
een week vol met informatieve online webinars. Op 18 en 19 november zijn er ook nog de 
International Days, twee dagen waarin informatie wordt gegeven over studeren, stage 
lopen of een tussenjaar naar het buitenland. Een webinar volgen en inschrijven kan op 
www.voorlichtingsweek.nl  
 
Verlof voor een open dag op een schooldag 
Leerlingen uit 4 en 5 havo en leerlingen uit 5 en 6 vwo 
kunnen vrij vragen om een voorlichtingsactiviteit te 
bezoeken. Bij de kamer van de decaan zijn lob-formulieren 
te verkrijgen om verlof aan te vragen voor het bijwonen 
van activiteiten onder schooltijd plaatsvinden mist er geen 
SE gepland staat. Vrij vragen mag tot uiterlijk een week 
van tevoren.  
 
Overige voorlichtingsactiviteiten 
In de activiteitenweek en tijdens de ouderinfoavonden zijn 
onderstaande voorlichtingsactiviteiten al aan de orde 
gekomen, maar ik wil deze nogmaals benadrukken in deze 
Nieuwsbrief: 
 
Infomarkt:  vr. 19 november vanaf 19.30 uur op onze school, 
   studenten en oud-leerlingen geven informatie over hun studie 
HBO-voorlichting: woensdagavond 16 februari op onze school  
WO-voorlichting: donderdagavond 17 februari op de UT 
 
 

 
 
 

http://www.qompas.nl/
http://www.studiekeuze123.nl/
http://www.voorlichtingsweek.nl/


Sportoriëntatie klas 5 en 6 
 

Jaarlijks volgen leerlingen uit de eindexamenklassen 
5Havo en 6VWO het LO-programma ‘Sportoriëntatie’. 
De leerlingen krijgen iedere periode de keuze om deel te 
nemen aan diverse sportieve disciplines. Ook dit 
schooljaar bieden we de leerlingen weer een kleurrijk 
palet aan activiteiten!  
 
In ieder geval koos een groep leerlingen uit 5havo voor 
golf. Tijdens de eerste bijeenkomst startten deze 
leerlingen dit schooljaar met een heuse golfclinic. 
Sommige 
leerlingen 
beschikten al 
over een 
heel fraaie 
swing!  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Geslaagd Landkamp voor klas 2HAS 
 

In de laatste week van augustus en de eerste week 
van september zijn beide HAS-klassen uit leerjaar 2 op 
kamp geweest aan de Noordzeekust. De leerlingen 
hebben daar een fantastische tijd gehad. Het was 
tijdens die dagen prachtig weer en de leerlingen 
hebben allerhande sportieve activiteiten ondernomen. 
We kunnen terugkijken op een heel geslaagd kamp!  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



Cursus lichttechniek klas 1 en 2 
 

In klas 1 en 2 hebben leerlingen de 
afgelopen periode onder leiding van 
onze oud-leerlingen Fabian 
Teesink, Guido Kort en Tak 
Morshuis een cursus lichttechniek 
gevolgd. De oud-leerlingen hebben 
veel ervaring met deze 
werkzaamheden, omdat ze in hun 
Grundelloopbaan al meerdere 
malen het licht en geluid hebben 
verzorgd tijdens klassenavonden of 
andere feestelijke gelegenheden in 
de aula van school. Nu is het tijd 
om het stokje door te geven aan 
een nieuwe generatie Grundelieren.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kennismakingsmiddag Debatteam Lyceum 
de Grundel op donderdag 23 sept. 14.30- 
16.30 uur 
 
Het debatjaar is begonnen! Om samen weer een flitsende start te maken, is er een 
kennismakingsmiddag. Leerlingen met interesse voor maatschappelijke vraagstukken, die 
het gezellig vinden om hierover te debatteren zijn van harte welkom. Het maakt niet uit in 
welke klas je zit.  
 
Nieuwe leden zijn welkom op donderdag 23 sept. 14.30 uur en 
16.30 uur. Meld je vooraf even aan via de mail. Eventueel regel 
ik dat je het 8e lesuur niet hoeft te volgen. We doen samen een 
aantal spelvormen. Je mag ook meteen echt in de debat, onder 
leiding van de ervaren leden, die je helpen met een goede 
voorbereiding. Lukte het niet om bij de kennismakingsmiddag 
aanwezig te zijn? Je kunt ook gerust later in het schooljaar 
aansluiten: opgave naar het onderstaande mailadres. 
 
In het voorjaar van 2022 hopen we dat we ons weer kunnen 
presenteren als een enthousiast, deskundig en sterk team 
tijdens de voorronde van ‘Op weg naar het Lagerhuis’ in het 
provinciehuis in Zwolle!  
 
Voor meer informatie: Mirjam Jorink: m.jorink@carmelhengelo.nl  
 
 

Uitreiking Cambridge English-certificate 
 
Op vrijdag 15 oktober vindt de feestelijke diploma-
uitreiking voor leerlingen die hun' B2 First' 'C1 
Advanced' Certificates behaalden. Ze deden 
afgelopen juni examen, toen ze in 3VWO en 
5VWO zaten. Het zijn gerenommeerde, 
internationaal erkende diploma's en ze 'shinen' op 
elk CV. De leerlingen hebben er hard voor 
gewerkt en zullen op deze ochtend in het zonnetje 
gezet worden voor het behalen van deze fraaie prestatie! 
 
Datum: 15 oktober 
Tijd 11.35 uur 
Plek: Mediatheek van school 
Uitreiking onder genot van hapje en drankje 

mailto:m.jorink@carmelhengelo.nl


Kanovaren met klas 1 en 2 
 

Op dinsdag 7 en 
vrijdag 10 september 
gingen klas 1 en 2 
kanovaren op de 
Bornse beek. Een 
heus avontuur dat 
voor sommige 
kanovaarders 
uitmondde in een 
lange tocht met 
uitdagende 
manoeuvres over 
stuwdammen. De 
leerlingen hebben het 
tijdens deze dag 
ontzettend naar hun 
zin gehad en konden 
even lekker hun 
energie kwijt na hun 

eerste twee 
lesweken.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Geslaagde zeildag klas 4 en 5 
 
In week 37 zijn de leerlingen uit klas 4 en 5 allemaal een dagje op het water geweest in 
Friesland. De traditionele zeilwerkweek kon dit schooljaar opnieuw niet plaatsvinden, maar de 
organisatoren hebben toen nagedacht over een alternatief. Dat werd een dagje zeilen of 
kanovaren op de Friese wateren.  

 
De dag begon al vroeg, met een vertrektijd van 07.00 uur vanaf 
de Grundellaan en met een thuiskomst van 22.00 uur kun je 
stellen dat er het ‘maximale’ uit de dag is gehaald. ’s Ochtends 
werd er een zeiltocht gemaakt en ’s middags werd er opnieuw 
gezeild met zeilschool Pean als eindhaven. Daarna was het tijd 
om even op te frissen, een duik te nemen of om even een balletje 
te trappen. Al snel daarna ging iedereen gezamenlijk aan tafel. 
Na het diner was er nog een uur tijd om wat lol te trappen en 
daarna stond de bus alweer te ronken voor de terugweg. 
 
Het is voor iedereen een hele mooie en onvergetelijke 
herinnering geworden. Voor de meeste leerlingen was het echt 
iets nieuws waaraan ze nog jarenlang kunnen terugdenken.  
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Grundel op de Planken!  Nieuwsbrief  
 

Dit is de eerste editie in schooljaar 2021 – 2022 van de Grundel op de Planken 

Nieuwsbrief.  

 

Wat is Grundel op de Planken?  
Grundel op de Planken is een verzamelnaam voor een aantal culturele activiteiten. Het gaat om muziek, 

dans en toneel: allemaal activiteiten die je ‘op de planken’ kunt uitvoeren. Om op school de kans te krijgen je 

talent te laten zien en dat ook verder te ontwikkelen is er een aantal avonden gepland. Een muziekavond 

op woensdag 3 februari 2022 en een 

toneelavond op donderdag 29 juni 2022. 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Lijkt het je leuk om mee te doen aan onze 

toneelclub? 

 

We repeteren elke vrijdagmiddag van 14.30 uur 

tot ongeveer 16.00 uur. Ons doel is om eind van 

het schooljaar een uitvoering voor publiek te 

spelen. Je hoeft geen ervaring te hebben, maar 

wel gemotiveerd zijn om  er elke vrijdag te zijn en 

om samen plezier te hebben in het leren acteren. 

De eerste bijeenkomst is op 1 oktober in de 

mediatheek. Kom gerust langs! 

 

 

Muziek en zang! 
Kun jij mooi zingen, piano spelen, gitaar spelen of 
een ander instrument bespelen en je wil dat wel 
laten horen, geef je dan op voor de muziekavond. 
Bij voldoende aanmelding maken we ook daar 
een mooie avond van. 

Heb je interesse in één of meerdere van deze activiteiten?  

Stuur dan een mail naar: 

c.kuiper@carmelhengelo.nl  (of kom langs in lokaal 112) 
 (mevr. Kuiper) of naar  
k.schagen@carmelhengelo.nl  ( of kom langs in lokaal 008) 
(mevr. Schagen) 
 
 

mailto:c.kuiper@carmelhengelo.nl
mailto:k.schagen@carmelhengelo.nl


GGD – Corona gezondheidsmonitor jeugd 
 
Wij doen mee aan Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 

De coronapandemie heeft een grote invloed (gehad) op jongeren. Om hen op de juiste 

manier te kunnen ondersteunen, is het belangrijk te weten hoe het met hen gaat. Daarom 

voeren alle GGD’en in Nederland in het najaar van 2021 de Corona Gezondheidsmonitor 

Jeugd uit. Met dit onderzoek wordt nagegaan hoe het is gesteld met de gezondheid en het 

welzijn van middelbare scholieren. Ook onze school doet mee aan dit onderzoek.  

 

Digitale vragenlijst  

Voor het onderzoek vullen leerlingen van klas 2 en 4 op school een digitale vragenlijst in. 

De vragenlijst gaat over verschillende onderwerpen, zoals gezondheid, welzijn, stress, 

eenzaamheid, leefstijl, corona en school. Na het invullen van de vragenlijst krijgen 

leerlingen informatie over gezondheid, een gezonde leefstijl, verliefdheid en social media. 

Ze kunnen met vragen terecht bij de jeugdarts of verpleegkundige van onze school of 

andere organisaties. 

 

Resultaten 

Begin 2022 ontvangt onze school de resultaten van het onderzoek. Deze resultaten zijn 

niet te herleiden naar individuele leerlingen, maar kunnen we wel goed gebruiken als input 

voor ons gezondheidsbeleid. Leerlingen in klas 2 en 4 en hun ouders/verzorgers krijgen - 

voordat het onderzoek start - meer informatie via school.  

 

Vragen? 

Kijk voor meer informatie en de ‘veel gestelde vragen’ op de website van GGD Twente. 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.ggdtwente.nl/actueel/gezondheidsmonitor-jeugd


Kamp van stichting Jonge Mantel Zorgers  
 
De stichting Jonge Mantel Zorgers organiseert regelmatig leuke activiteiten voor leerlingen 
die thuis een zieke ouder broer of zus moeten ondersteunen. Binnenkort organiseert JMZ 
een kamp voor leerlingen van twaalf jaar en ouder zodat zij daar andere zielsverwanten 
kunnen treffen en ervaringen over hun dynamische leven kunnen delen.  
 
Na het succesvolle kamp voor jonge mantelzorgers van 9 t/m 12 jaar organiseren wij nu 
ook een 12+ kamp. 
Via deze weg willen wij jullie 
hierover informeren. 
  
Jonge mantelzorgers zijn kinderen 
en jongeren die opgroeien met een 
gezinslid dat chronisch ziek of 
gehandicapt is of een psychische 
aandoening heeft. Deze kinderen 
en jongeren bieden zorg en moeten 
zelf zorg missen. Om deze jonge 
mantelzorgers te ondersteunen 
bieden wij ontspanningsactiviteiten 
aan, een plek waar zij zich kunnen 
ontspannen, lotgenoten kunnen 
ontmoeten en 
erkenning/herkenning in elkaar 
kunnen vinden.  
  
Yes! Na een succesvol kamp voor 
jonge mantelzorgers van 9 t/m 12 
jaar nu ook een 12 + kamp! 
 

We hebben een gezellig activiteitenweekend op de planning staan met een BBQ, veel 
plezier en ontspanning. 
 

Zaterdag 16 oktober vanaf 11.00 t/m zondag 17 oktober 17.00! 

 

 

 
 
 



LOES: hulp bij opvoeding 
 
Ontspannen ouders, blije kinderen. En zo zien we ze allebei natuurlijk het liefst. Maar we 
weten als geen ander dat het grootbrengen van een kind soms een uitdaging is en wel 
eens vragen of zorgen met zich meebrengt. Om ouders te helpen geven we op onze 
website en via (gratis) webinars tips en adviezen over opvoeding. De informatie is 
afkomstig vanuit de expertise van de afdeling Jeugdgezondheid van GGD Twente. Helpt u 
ons door de bijgevoegde kalender met de ouders van uw kinderen te delen? En misschien 
wilt u als professionals zelf een webinar volgen. U bent van harte welkom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.loes.nl/tips/tips-coronavirus.html
https://www.loes.nl/agenda/
https://www.ggdtwente.nl/professionals/voor-onderwijs-en-kinderopvang


Donderdag 4 november 

in Schouwburg Hengelo om 19:30 uur: 
 

 

 

Danstheater Aya – Liefde en dan 
Kaartjes t/m 29 okt. bij de receptie van Lyceum De Grundel à € 4,00 

(Inclusief garderobe en drankje) 

 

 
Liefde is vaak een rommeltje. Terwijl we zó graag willen geloven in het romantische verhaal. Want het is pas echte 
liefde als alles vanzelf gaat. Zonder dat je je best hoeft te doen, of dat het pijn doet, toch? Hmm, wakker worden! 
Liefde is waanzinnig, maar ook totaal verwarrend. 
 

Je hoofd loopt om en je leven ligt overhoop. En die verwachtingen over samen ‘nog lang en gelukkig’ staren naar een 
ondergaande zon? Vergeet het. Liefde is hard werken. En liefde betekent ook bang zijn. Bang om je kwetsbaar op te 
stellen of om jezelf helemaal te verliezen in iemand. En toch moet je er niet voor terugschrikken, want liefde is ook 
het mooiste wat er is. 
 

In Liefde en dan gaat choreografe Anne Suurendonk op zoek naar andere liefdesverhalen dan die we voorgeschoteld 
krijgen in romantische films en boeken. Realistische liefde die niet vanzelf gaat, maar waar je voor moet vechten. 
Liefde die pijn doet en misschien wel niet goed voor je is. Want ja, soms mislukt het. Maar als het lukt… 
 

 
 



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) 
uit: Windverhaal (1941) 
 

 
 

http://resolver.kb.nl/resolve?urn=urn:gvn:EVDO03:UBL01_DEJONG_752&role=pdf


Weekplanning 
 

 

 

week 40     

ma 04-10 sportoriëntatie 6 vwo   

  cursus lichttechniek - 3H2(2e/3e)-3GA1(4e/5e)-2HAS1(6e/7e) uur   

di 05-10 sportoriëntatie  5 havo   

  Dag van de Leraar   

  voorlichting GEO-week voor 3GA1 en 3A1 12.45 - 13.30 

  mentorenoverleg 15.15 

  vergadering GMR - in Deventer 13.00 

wo 06-10 schoolleidingendag   

  praktisch schoolexamen scheikunde - 5 havo  11.35 - 12.20 

do 07-10 vergadering CMR 18.00 

vr 08-10 voetbaltoernooi personeel VO-Hengelo   

  cult. activiteit - 3e klassen - 5e en 7e uur   

      

week 41     

ma 11-10     

di 12-10 Careerday-on-Tour (leerlingen 5 vwo met natuurkunde) 08.15 - 13.30 

  breed sectieoverleg 15.00 - 17.00 

wo 13-10 bijeenkomst Internationalisering 14.00 - 17.00 

  overleg IBT - onderbouw 14.15 - 15.30 

  overleg IBT - bovenbouw 15.30 - 17.00 

  fotograaf: voor 2e klassen en voor wie nog niet geweest is   

do 14-10     

vr 15-10 diploma-uitreiking Cambridge (enkele 4V en 6V leerlingen) 11.35 

      

week 42     

ma 18-10 
t/m HERFSTVAKANTIE   

vr 22-10     

      

week 43     

ma 25-10 BSL-bijeenkomst "10 minutengesprekken voeren" op TH 15.00 - 17.00 

di 26-10 Fiets - OKE - 2e klassen   

  teambijeenkomst 15.15 

wo 27-10  bijeenkomst leerteams HvdT op het Saxion 13.00 - 17.00 

wo 27-10 
t/m 

schoolexamenperiode 1 voor 4H/5V/5H/6V + pw 4V + toetsweek  
onderbouw   

wo 03-11     

do 28-10 najaarsbijeenkomst POVO 14.30 - 17.00 

vr 29-10     

      

 


