
 

15 november 2022 
- Nummer 3 - 

 

 
 
 
Even bijpraten 
 

 
 
 
Er is een drukke periode aangebroken. De eerste SE- en toetsweek is achter de rug en 
dat betekent dat de eerste resultaten bekend zijn. Sommige leerlingen hebben keihard 
gewerkt en zijn tevreden met hun resultaten en sommige leerlingen zijn erachter gekomen 
dat de mouwen best iets verder opgestroopt mogen worden. Binnenkort zullen de eerste 
voortgangsvergaderingen plaatsvinden en daarna is het ook tijd voor de ouderavonden.  
U ontvangt daarvoor nog een inschrijfuitnodiging. 
 
Er hebben ook weer allerlei mooie dingen plaatsgevonden op school: zo hebben de 
leerlingen die Cambridge volgden te horen gekregen dat ze allemaal (!) geslaagd zijn. Dat 
is beslist een felicitatie waard. Dit feestje werd daarom uitgebreid gevierd in de 
mediatheek van school.  
 
Ook kunnen we terugkijken op een goedbezochte Open Lesmiddag voor scholieren van 
de basisschool. Er volgen nog meer Open Lesmiddagen dit schooljaar.  
 
Leerlingen uit klas 2 hebben hun maatschappelijke stage afgerond door zwerfafval in 
Hengelo op te ruimen op vrijdag 4 november in samenwerking met Twente Milieu. 
Hengelo is weer een stuk schoner!  
 
We hebben ook bezoek gehad uit het buitenland. Leerlingen die Duits volgen hebben een 
uitwisselingsprogramma gevolgd met een gymnasiumschool uit Borken. De Grundelieren 
zijn ook naar de Duitse school geweest. In oktober vond er ook al een 
internationaliseringsprogramma plaats met de Duitse studentenstad Heidelberg. Straks in 
december volgt er ook nog een uitwisselingsprogramma met het vak Frans in het kader 
van de internationalisering. De leerlingen mogen zich alvast verheugen op het bestellen 
van een baguette in Lyon! 
 
Het Trimbosinstituut heeft begin november in diverse leerjaren een onderzoek uitgevoerd 
naar het welzijn van jongeren. De leerlingen vulden tijdens een lesuur een vragenlijst in. 
 
Met vriendelijke groet, 
Team Lyceum de Grundel 
 
 
 
 



 

Feest op De Grundel: diploma-uitreiking 
Cambridge Certificates 

• B2 FIRST 

• C1 ADVANCED 
 
Op donderdag 13 oktober j.l. ontvingen onze Cambridge-examenkandidaten tijdens een 
feestelijk samenzijn in de mediatheek hun fel begeerde Cambridge-diploma. 
 
Ze hebben er niet alleen twee jaar keihard voor 
gewerkt, ze brachten het ook op om elke week 
twee extra lessen Engels te volgen (terwijl 
anderen ofwel lekker naar huis fietsten ofwel 
nog in hun bedje lagen).  
 
Ze hebben het niet voor niets gedaan: hun 
diploma zal voor altijd ‘shinen’ op hun CV. 
We feliciteren onze Cambridge leerlingen met 
het behaalde resultaat. Congratulations! 
 
Namens het Cambridge-team, 
Mevrouw P. Vos; K. Schagen; F. Mulder 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hier is… Adriaan van Dis 
 
Aanstaande donderdag 17 november gaat Adriaan van Dis in gesprek met 
bovenbouwleerlingen van Twickelcollege Hengelo, Osg Hengelo, Lyceum de Grundel en 
Montessori College Twente.  
 
De schrijver Adriaan van Dis zal 
geïnterviewd worden door docenten 
Nederlands en er zal een discussie 
over lezen en boeken op gang 
worden gebracht met leerlingen.  
 
Dankzij de stichting Hengelo Leest, 
maar ook mede dankzij bijdrage van 
Gemeente Hengelo en het 
beschikbaar stellen van podium door 
Bibliotheek Hengelo is dit initiatief 
mede mogelijk gemaakt. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GGD Twente Jeugdgezondheid in het 
Voortgezet Onderwijs stelt zich voor 
 
 
Het team Jeugdgezondheid 
Samen met u volgen wij de ontwikkeling van uw kind, vanaf de geboorte totdat uw kind 18 
jaar is. Aan elke school is een vast team van de Jeugdgezondheid verbonden.  
 
Voor Lyceum de Grundel bestaat dit team uit; 
(van links naar rechts) Astrid van Vels, Jeugdverpleegkundige en Ellen van der Zwan, 
doktersassistente en Kirsten Commijs, Jeugdarts 

https://www.facebook.com/twickelcollege?__cft__%5b0%5d=AZUUVOGnEnv9wTfJiRw6Vj4A6XbLhlLZJW6Ge3CdL8bn6yWmD2PGf_joMx2xGhAb4XXwJF775rBXJGGBMInYp12hAnUzrC3NmBd2xSkAWVSmSaguJIJC2YMAqyfbcziQ43j6mqEqoKFkMkw3-xf2KTdtYjBsGz-KeB63sAXvZtyChmqrivUr-XU5cw0vxT0L4TNKm3Af8DWokwsvjA0TnJJY&__tn__=-%5dK-y-R
https://www.facebook.com/lyceumdegrundel?__cft__%5b0%5d=AZUUVOGnEnv9wTfJiRw6Vj4A6XbLhlLZJW6Ge3CdL8bn6yWmD2PGf_joMx2xGhAb4XXwJF775rBXJGGBMInYp12hAnUzrC3NmBd2xSkAWVSmSaguJIJC2YMAqyfbcziQ43j6mqEqoKFkMkw3-xf2KTdtYjBsGz-KeB63sAXvZtyChmqrivUr-XU5cw0vxT0L4TNKm3Af8DWokwsvjA0TnJJY&__tn__=-%5dK-y-R
https://www.facebook.com/montessoricollegetwente?__cft__%5b0%5d=AZUUVOGnEnv9wTfJiRw6Vj4A6XbLhlLZJW6Ge3CdL8bn6yWmD2PGf_joMx2xGhAb4XXwJF775rBXJGGBMInYp12hAnUzrC3NmBd2xSkAWVSmSaguJIJC2YMAqyfbcziQ43j6mqEqoKFkMkw3-xf2KTdtYjBsGz-KeB63sAXvZtyChmqrivUr-XU5cw0vxT0L4TNKm3Af8DWokwsvjA0TnJJY&__tn__=-%5dK-y-R
https://www.facebook.com/gemeentehengelo?__cft__%5b0%5d=AZUUVOGnEnv9wTfJiRw6Vj4A6XbLhlLZJW6Ge3CdL8bn6yWmD2PGf_joMx2xGhAb4XXwJF775rBXJGGBMInYp12hAnUzrC3NmBd2xSkAWVSmSaguJIJC2YMAqyfbcziQ43j6mqEqoKFkMkw3-xf2KTdtYjBsGz-KeB63sAXvZtyChmqrivUr-XU5cw0vxT0L4TNKm3Af8DWokwsvjA0TnJJY&__tn__=-%5dK-y-R


 
 
Gezondheidsonderzoeken 
In de periode dat uw kind naar school gaat nodigen wij uw kind uit voor 
gezondheidsonderzoeken. Op het voortgezet onderwijs zien wij uw kind in de tweede klas 
voor een gezondheidsonderzoek.  
Klik hier voor meer informatie. 
 
Jongeren van 12-19 jaar veranderen veel, zowel lichamelijk als psychisch en sociaal. Al 
die veranderingen vragen veel van de jongere. Daarom willen wij als JGZ ook in de 
bovenbouw deze jongeren iets bieden. We doen dat aan de hand van het onderzoek 
Gezond Leven? Check het even!  
 
Hoe ziet het onderzoek er uit? 
Als start van het onderzoek kijken de jongeren samen in de klas een informatiefilm van 
een paar minuten. Direct na het bekijken van de film vullen de jongeren in de klas op 
internet een vragenlijst in. Door deze vragen gaan ze zelf nadenken over hoe gezond en 
gelukkig ze zich voelen. Zij kunnen daarna zelf doorgeven over welke onderwerpen ze 
meer informatie willen of welke hulp ze willen. Op basis van hun antwoorden krijgen 
jongeren meteen al informatie over verschillende onderwerpen. Deze informatie sluit aan 
bij hun vragen en antwoorden. 
 
Eventueel kan er ook nog een persoonlijk gesprek met de jeugdverpleegkundige of -arts 
plaats vinden. 
 
Samenwerking met school 
Voor ons is de samenwerking met scholen heel belangrijk. Wij hebben daarom regelmatig 
contact met school en nemen deel aan schoolondersteuningsteams. Wij zijn voor scholen 
een vast aanspreekpunt voor vragen en hebben een rol bij verzuim van kinderen. 
Wanneer schoolverzuim ontstaat door bijvoorbeeld ziekte, kijkt de jeugdarts mee of en op 
welke manier een leerling wel naar school kan gaan.  

 

https://www.ggdtwente.nl/publiek/kinderen/op-school/gezondheidscheck-in-het-vo


Zijn er vragen over gezondheid en opgroeien? Ouders, leerlingen en mentoren mogen 
altijd contact opnemen met het JGZ-team op school. Of klik hier voor meer informatie over 
de ontwikkeling van kinderen op de middelbare school. 
 
Daarnaast kunnen leerlingen online ook veel informatie over gezondheid vinden op 
www.jouwggd.nl. Hier is ook een anonieme chatmogelijkheid aan verbonden. 
 
 
 

Leerlingen en oud-leerlingen ontmoeten 
elkaar tijdens studie info-markt 
 
 
 
Op vrijdag 18 november organiseert Lyceum de Grundel een studie informatiemarkt voor 
leerlingen van school. De opzet hierbij is dat oud-leerlingen van De Grundel naar hun 
‘oude school’ teruggaan  
om voorlichting te geven 
over hun studie.  
 
We hopen op een 
informatieve avond. Om 
19.30 uur start de markt 
en er zijn behoorlijk wat 
oud-leerlingen die ‘terug 
naar hun roots gaan’ en 
die achter een ‘kraam’ 
zullen staan om te 
vertellen over hun 
ervaringen aan een 
hogeschool of 
universiteit.  
 
Voor leerlingen uit klas 
4, 5 en 6 zal het een 
bijzonder interessante 
en informatieve avond 
worden. Nadien is er 
nog gelegenheid om 
even gezellig na te 
praten over zaken in het 
leven die wat minder studiegerelateerd zjin.  

 
 
 
 

https://www.ggdtwente.nl/publiek/kinderen/nieuwsbrieven-jgz/handig-om-te-weten-als-je-kind-op-de-middelbare-school-zit
http://www.jouwggd.nl/


Open Lesmiddag voor jonge Grundelieren 
groot succes 

 
‘Weet jij al naar welke 
school je volgend jaar 
gaat? Volg jij hier ook 
de topklas?’ Het waren 
zomaar wat vragen die 
je kon horen als je op 
dinsdagmiddag 8 
november tussen 15:00 
uur en 16:30 uur 
rondliep op Lyceum de 
Grundel.  
 
Grote opkomst 
Leerlingen uit groep 8 
van verschillende 
basisscholen volgden 
tijdens deze middag 
‘mini-lessen’ om alvast 
kennis te maken met 

het onderwijs dat ze volgend schooljaar kunnen gaan volgen. Maar liefst 260 
geïnteresseerde leerlingen mochten we afgelopen dinsdag ontvangen! 
 
Eerste indrukken 
Al enkele jaren wordt met veel succes 
de Open Lesmiddag gehouden op onze 
school. Bij diverse vakken kunnen 
leerlingen uit groep 8 in een -voor deze 
gelegenheid- samengesteld klasje 
alvast een indruk krijgen hoe het is om 
naar ‘de grote school’ te gaan.  
 
Meer Open Lesmiddag dit schooljaar 
Ook deze editie van de Open 
Lesmiddag was weer een groot succes. 
Er waren veel geïnteresseerde 
leerlingen (jonge Grundelieren?) die 
zich van de ene verwondering in de 
andere stortten bij diverse vakken die 
voor hen nieuw waren. Wie heeft er al eens drop gemaakt op school? De leerlingen die 
een paar weken geleden scheikunde volgden tijdens deze middag op Lyceum de Grundel 
hebben al flink wat geleerd! 
 

 



Er zijn later dit schooljaar nog meer mogelijkheden om al een beetje leerling op De Grundel te 
zijn: op dinsdag 14 februari 2023 en dinsdag 21 februari 2023 is er weer een mogelijkheid 
om deel te nemen. Houd onze website in de gaten voor meer informatie hierover. 

 
 

Informatie over de huiswerkklas en hulples 
(voor verschillende vakken) 
 
Wij zijn eind september gestart met de huiswerkklas. Dit is een vorm van ondersteuning 
aan leerlingen die zelf aangeven dat zij behoefte hebben aan structuur en een rustige 
ruimte om huiswerk te maken. Van maandag t/m donderdag is er in lokaal 115 vanaf 
13.30-16.00 de mogelijkheid om onder surveillance aan het werk te gaan.  
 
Opgeven hiervoor kan bij de mentor. Geef aan op welke dagen uw kind gebruik wil maken 
van de huiswerkklas. Er gaat dan een brief mee naar huis waarin u als ouders akkoord 
moet geven voor deelname. Uw kind kan dan op de afgesproken dagen direct na de 
lessen naar lokaal 115 gaan. Het wordt niet vermeld in de persoonlijke Zermelo- app 

(rooster). Wij gaan ervan uit dat 
leerlingen die zich opgeven ook 
aanwezig zijn, er wordt een 
absentieregistratie bijgehouden.  
 
Hulples 
Wij zijn eind september 
begonnen met extra hulp aan 
leerlingen in de vorm van 
hulples voor verschillende 
vakken. In het rooster is er per 
leerjaar voor één hulples naar 
keuze ruimte.   
 
De mentor en/of vakdocent kan 

hierover informatie geven. Via de aanmeldbrief wordt om uw toestemming gevraagd. Bij 
aanmelding wordt er van uitgegaan dat de lessen ook gevolgd gaan worden. Het 
hulplesuur komt niet in de persoonlijke Zermelo-app van uw zoon of dochter te staan. Het 
wordt wel vermeld in het algemene Zermelo-overzicht in de portal.  
 
Na aanmelding kan uw kind in de Zermelo-portal kijken in welk lokaal de hulples wordt 
gegeven. Er wordt een absentieregistratie bijgehouden. Deelname gaat per periode. In 
overleg met mentor en hulplesdocent is verlenging in periode 2 en 3 mogelijk. 
 
 
 
 
 



 

Terugkoppeling tevredenheidsonderzoeken 
2022  
In het voorjaar van 2022 zijn tevredenheidsonderzoeken afgenomen onder leerlingen en 
ouders van Lyceum de Grundel. Dit uitgebreide onderzoek vindt één keer in de twee jaar 
plaats, door corona zat er ditmaal drie jaar tussen. DUO Onderwijsonderzoek en Advies 
heeft dit onderzoek namens ons uitgevoerd. Via deze weg brengen wij u graag op de 
hoogte van de resultaten van dit onderzoek.  
 
Naast het uitgebreide onderzoek is er nog een korte vragenlijst afgenomen ten behoeve 
van Scholenopdekaart.nl. Onder andere de gegevens rondom veiligheid worden door de 
onderwijsinspectie gebruikt om de veiligheid op scholen te monitoren. De resultaten van 
deze korte vragenlijst kunt u terugvinden op Scholenopdekaart.nl. 
 
Algemene tevredenheid 
 
 
 
 

 

Leerlingen 
respons 77% 

Ouders 
respons 31% 

 
Zowel de leerlingen als de ouders geven Lyceum de Grundel een ruime voldoende op 
algemene tevredenheid. Bij enkele onderwerpen geven we hieronder een korte toelichting. 
Bij de ouders komt naar voren dat zij positief zijn over het mentoraat, de sfeer en 
veiligheid op school. Daarnaast zien we dat ouders ook tevreden zijn over de 
voorzieningen op school, de communicatie en de kwaliteit van de docenten.  
 
Wij zijn trots op de resultaten van deze belangrijke thema’s en zullen er voor zorgen dat de 
borging van deze kwaliteiten onze blijvende aandacht krijgt. Als aandachtspunt wordt het 
thema gepersonaliseerd leren genoemd. Dit thema zal de komende jaren een speerpunt 
zijn met het verder ontwikkelen van onze profileringen Internationalisering & ondernemen, 
Sport en de Technologieroute. Dit betekent voor de leerlingen dat zij meer 
keuzemogelijkheden krijgen in de keuzes voor hun talentontwikkeling en er zal meer 
aandacht zijn in het ontwikkelen van vaardigheden. 
 
Bij de leerlingen komt eveneens naar voren dat zij positief zijn over het mentoraat, de 
sfeer en de veiligheid op school. Om deze resultaten goed te blijven borgen zullen wij 
regelmatig met leerlingen in gesprek gaan over deze thema’s en samen met hen er voor 
zorgen dat het welbevinden van de leerlingen onze grootste prioriteit blijft. Welbevinden en 
een gevoel van veiligheid zijn immers de beste basis voor een goed leerklimaat waar de 
leerlingen hun talenten volop kunnen ontplooien en hun zelfvertrouwen kan groeien. De 
leerlingen geven echter ook een aantal aandachts- en verbeterpunten aan. Dit geldt met 
name voor de thema’s organisatie op school, het onderwijs en de docenten. Er zijn al veel 
verbeteringen doorgevoerd in de organisatie zoals het rooster, het toetsbeleid en de 
communicatie.  

7,
0 

7,
4 



De komende jaren zullen deze verbeteringen verder geborgd gaan worden.  De school 
heeft een goede naam vanwege het bieden van hoogwaardig onderwijs door vakkundige 
docenten. Dat is een kwaliteit die we koesteren. Het huidige onderwijs vraagt ook om een 
eigentijdse aanpak waarbij de leerling meer eigenaar wordt van zijn eigen leerproces.  
 
Een speerpunt voor de komende jaren is om de leerlingen te trainen in het ontwikkelen 
van vaardigheden die hen naast de kennisoverdracht meer eigen verantwoordelijkheid 
leert te nemen. Een voorbeeld hiervan zijn de ‘driehoeksgesprekken’ die sinds vorig 
schooljaar ingevoerd zijn. Dit zijn gesprekken tussen de leerling, zijn mentor en zijn ouders 
waarbij de leerling een presentatie heeft voorbereid over waar hij staat in zijn leerproces. 

 
Sportklassen van De Grundel tonen hun 
fanatisme 
 
De afgelopen weken hebben de leerlingen uit diverse 
leerjaren van de Sportklas kennis gemaakt met 
nieuwe sporten en hebben zich ook daarin verder 
ontwikkeld. Zo vond er onder andere een clinic Aerial 
Skills plaats van de plaatselijke 
klimdoekturnvereniging HGV Hengelo. Het was een 
uitdagende sport waarbij souplesse en kracht 
belangrijk zijn. 
 
De leerlingen uit de Sportklas van 1HAS1 zijn naar 
het klimcentrum geweest waar ze hebben leren 
klimmen en ‘abseilen’. Alle leerlingen hebben hun 
fanatisme getoond en het waren twee leuke sporten 
om te beoefenen! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Maatschappelijke stage klas 2 
 
Ter afsluiting van de toetsweek en als 
deelname van de maatschappelijke stage 
heeft klas 2 van Lyceum de Grundel op 
vrijdag 4 november zwerfafval geraapt in 
de omgeving van school. De leerling 
gingen ’s middags op pad, ‘gewapend’ 
met prikstok en vuilniszak om de buurt 
van school weer te ontdoen van 
zwerfafval. Twente Milieu stelde hiervoor 
middelen beschikbaar en docenten 
gingen als begeleiding mee.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sinterklaas bezoekt De Grundel 
 
Op maandag 5 december zal Sinterklaas met zijn hulppieten Lyceum de Grundel 
bezoeken. De Sint zal voorafgaand aan ’het heerlijk avondje’ de leerlingen verblijden met 
een bezoekje. De docenten van school worden tevens niet overgeslagen door de 
goedheiligman.  
 
Sommige klassen hebben met hun mentor een buitenschoolse activiteit gepland om het 
sinterklaasfeest te vieren. Leerlingen uit klas 1 en 2 vieren het feest op school met hun 
eigen mentorklas. Die festiviteiten kunnen uiteenlopen van een spelletjesmiddag tot het 
maken van gedichten en/of surprises.  
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kentering 
 
 
De oogst is lang geborgen: op ’t beroofde 
land ligt grauw de treurnis om vervlogen zomer. 
 
Een dunne regen druilt uit de uitgedoofde 
lucht afwezig neer. Droefgeestig droomen 
verloren hoeven onder stervend loover 
en somber staren in de natte tuinen 
de donkre dahlia’s; de laatste kleuren dooven. 
 
Eenzelvig momplend dwaalt door de olmenkruinen 
een moede wind, die langzaam ze ontbladert…. 
 
Reeds trekken ’s nachts de wilde ganzen over: 
De zorgelooze dagen zijn voorbij: de winter nadert. 
 
Truus Gerhardt (1899-1960) 
uit: Laagland (1937) 
 

 
 
 
 
 

Redactie nieuwsbrief: Derk van Deth /kopij naar: (d.vandeth@carmelhengelo.nl)  
 
 
 

mailto:d.vandeth@carmelhengelo.nl


Maandplanning 
 

 

week  46     

ma 14-11 sportoriëntatie 6V   

di 15-11 sportoriëntatie 5H   

  studiemiddag PTA/PTLG 14.30 

  vergadering GMR - in Deventer 13.00 

  info-avond voor ouders leerlingen groep 8 19.30 

wo 16-11     

do 17-11     

vr 18-11 deadline inleveren cijfers + notities (alle leerjaren) vóór 09.00  

  inschrijving herkansingen + inhaal SE-1 voor 4V/4H/5V/5H/6V   

  infomarkt voor 4/5 havo en 4/5/6 vwo   

      

week 47 deze week driehoeksgesprekken 1e klassen - 1HA1-1HA2-1HAS1   

ma 21-11 sportoriëntatie 6V   

  voorbespreken coördinatoren BB + mentoren   

di 22-11 sportoriëntatie 5H   

  sluiting inschrijving herk.+ inhaal SE-1 - 4V/4H/5V/5H/6V vóór 09.00  

  PWS-leerweg UT - 6 vwo - fase 2 14.30 - 16.00 

  teamvergadering 15.15 

wo 23-11 leerlingbespreking BB   

do 24-11 voorbespreken coördinatoren OB + mentoren   

  leerlingbespreking BB   

  Twente goes Techno - 3e klassen (8.45-10.15) + (10.45-12.15)   

vr 25-11 voorbespreken coördinatoren OB + mentoren   

      

week 48 uitwisseling naar Lyon (30 november t/m 6 december)   

ma 28-11 herkansingen + inhaal SE-1 voor 4V/4H/5V/5H/6V   

  vergadering CMR 18.15 

di 29-11 
reservedag herkansingen + inhaal SE-1 voor 4V/4H/5V/5H/6V / 
lesdag   

  rapportvergadering 1e klassen   

wo 30-11 rapportvergadering 2e klassen   

  10-minutengesprekken - leerjaren 4-5-6   

do 01-12 rapportvergadering 3e klassen   

  10-minutengesprekken - leerjaren 4-5-6   

vr 02-12     

      

week 49 deze week driehoeksgesprekken 2e klassen   

ma 05-12 sportoriëntatie 6V   

  sinterklaasviering   

  uitreiken rapporten 1-2-3   

di 06-12 sportoriëntatie 5H   

  vergadering GMR - in Deventer 13.00 

  werkgroep profilering 15.15 

wo 07-12 10-minutengesprekken - leerjaren 1-2-3   



  profielwerkstuk - deadline fase 2   

do 08-12 overleg IBT - bovenbouw 14.30 - 16.00 

  Tech Your School - 3 vwo 09.00 - 12.30 

 10-minutengesprekken - leerjaren 1-2-3   

vr 09-12 Tech Your School - 3 havo 09.00 - 12.30 

  inl. cijfers herkansingen + inhaal SE-1 voor 4H/5V/5H/6V en 4V   

      

week 50     

ma 12-12 sportoriëntatie 6V   

di 13-12 sportoriëntatie 5H   

  praktisch schoolexamen (PSE-sk deel 2) voor 6V 14.30 - 15.30 

  teamvergadering 15.15 

 infoavond ski-kamp 2HAS 19.30 - 20.30 

wo 14-12 wijkopdracht 6V met aardrijkskunde in profiel (hele dag)   

 infoavond ski-kamp SPORTLIJN 19.30 - 20.30  

do 15-12 kerstmarkt voor het personeel - op het CT-Storkcollege   

vr 16-12 Zip Your Lip - 4e klassen   

      

week 51     

ma 19-12 
t/m 3-daagse reis voor 5H en 6V   

wo 21-12     

ma 19-12 sportoriëntatie 6V   

di 20-12 sportoriëntatie 5H   

  mentorenoverleg OB + BB en gezamenlijke mentorafsluiting   

  vergadering GMR - in Deventer 13.00 

wo 21-12 mediatheekdebat - publiek welkom 14.30 - 16.30  

do 22-12 profieloriëntatieproject: 3 VWO - 1e-2e-3e uur   

  profieloriëntatieproject: 3 HAVO - 4e-5e-6e uur   

  LAN-party (leerjaren 3 t/m 6)    

  kerstgala -  leerjaren 1 en 2   

vr 23-12 kerstactiviteit - leerjaren 3 t/m 6   

      

week 52/1     

ma 26-12 
t/m KERSTVAKANTIE   

vr 06-01     

      

 


