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Even bijpraten 
 
 

Het nieuwe kalenderjaar is begonnen. Hopelijk heeft iedereen een paar fijne 
vakantiedagen achter de rug. Nu in januari begint namelijk altijd een drukke periode. Alle 
klassen zijn vlak na de kerstvakantie gestart met hun toetsweek: we wensen onze 
leerlingen veel succes! 
 
Op dinsdag 31 januari vindt het Open Huis plaats. Evenals vorig jaar willen we onze 
school zo goed mogelijk presenteren. Leerlingen helpen ons daarbij: zij zijn uiteraard de 
beste ambassadeurs van de school. We hopen veel nieuwe leerlingen te mogen 
verwelkomen! De lessen eindigen 31 januari om 14.15 uur en op woensdag 1 februari 
starten de lessen weer vanaf 9.00 uur. 
 
Zoals u wellicht gelezen heeft, vond in december de winteractie van Lyceum de Grundel 
plaats. Alle leerlingen van school hebben geld gedoneerd voor de actie ‘Kachels voor de 
Oekraïne. Een hartverwarmende actie! We bedanken iedereen die geholpen heeft. 
 
De ski-kampen vinden dit jaar weer plaats: klas 2HAS trapt binnenkort af en een week 
later gaan leerlingen van de Sportlijn op ski-kamp. De leerlingen verheugen zich al dagen 
op dit uitje. 
 
Leerlingen uit de bovenbouw verheugen zich op de Silverparty die op donderdag 2 
februari gehouden wordt: om het nieuwe jaar in te luiden en om de toetsweek af te sluiten! 
 
Binnenkort starten de eerste Open Lesmiddagen op school. Via de website van school 
kunnen leerlingen uit groep 8 zich opgeven voor een van deze middagen om op deze 
manier toch nog een kijkje te nemen op Lyceum de Grundel.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
Team Lyceum de Grundel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Opbrengst actie ‘Kachels voor de Oekraïne’ 
 
Deze actie heeft maar liefst € 1922,50 opgehaald. Met dit bedrag hoeven veel gezinnen in 
de Oekraïne de rest van de winter hopelijk niet in de kou door te brengen. We bedanken 
iedereen die deze actie tot zo’n succes heeft weten te maken! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Open Huis van Lyceum de Grundel: dinsdag 
31 januari 
 
Beleef Lyceum de Grundel en maak kennis met onze school 
 

Graag ontvangen we jullie dinsdag 31 januari 2023 tussen 18.00 en 21.00 uur. Op deze 

avond zullen medewerkers en leerlingen aanwezig zijn 

om jullie wegwijs te maken in ons prachtige gebouw en 

staan we klaar om informatie te geven en vragen te 

beantwoorden. We nodigen jullie van harte uit gebruik te 

maken van deze mogelijkheid. Aanmelden voor deze 

avond is niet nodig. Graag tot ziens op 31 januari a.s.  



 

Maak kennis met onze leerlingen en onze activiteiten 

Tijdens het Open Huis vertellen onze leerlingen over de school en maak je kennis met allerlei 

activiteiten die wij te bieden hebben. 

Beleef Lyceum de Grundel 

Er valt tijdens het open huis veel te beleven: er zijn demonstraties van vakken, je kunt zelf aan 

toffe activiteiten meedoen en er is veel boeiende informatie. 

Praat na 

Gespreksstof genoeg, nadat er zoveel te 

zien en te beleven is geweest. Ga thuis in 

gesprek en wissel op school ervaringen uit 

met je klasgenoten. Zo zet je voor jezelf 

op een rijtje of Lyceum de Grundel jouw 

school wordt!  

 
Zien wij jou binnenkort op Lyceum de Grundel? 

 
Dan kom je volgend schooljaar in de 
brugklas. Best spannend met al die 
veranderingen die op je af komen… 
Nieuwe klasgenoten, nieuwe vrienden, 
nieuwe vakken, huiswerk maken en andere 
docenten. Daarom krijg je de eerste weken 
ruim de tijd om te wennen aan de brugklas 
en aan onze school. Voordat je het weet, 
voel je je bij ons op school helemaal thuis. 
Graag tot ziens in de brugklas!  

Maar kom graag eerst eens op 

dinsdagavond 31 januari 2023 met je ouders van 18:00 tot 21:00 uur langs om te kijken hoe de 

school er vanbinnen uitziet!  



 
 
 

Open Lesmiddagen De Grundel 
 
 
Ben je benieuwd hoe het is om leerling van De Grundel te zijn? Kies je volgend jaar een 
school voor havo of vwo? Dan is de Open Lesmiddag van Lyceum de Grundel misschien 
wel iets voor jou.  
 
Je hebt misschien al tijdens het Open Huis op 31 januari 2023 een indruk gekregen van 
Lyceum de Grundel. Ben je benieuwd hoe het is om een leerling te zijn van Lyceum de 
Grundel? Kom dan op één van de lesmiddagen hieronder van 15.00 tot 16.30 uur: 
 
Dinsdag 14 februari 2023: Open Lesmiddag 
Dinsdag 21 februari 2023: Open Lesmiddag 
 
 
Tijdens deze 
dagen krijg je een 
goed beeld van 
een schooldag op 
Lyceum de 
Grundel. Zo ben je 
deze middag alvast 
een beetje leerling 
van de Grundel! 
 
Je kunt je voor één 
of meerdere 
middagen 
inschrijven op 

www.lyceumdegrundel.nl  
 
Je bent van harte welkom! 
 
 

 
 
 
 
  

http://www.lyceumdegrundel.nl/


 
 
 

Ruimte voor de rivier: project NLT klas 5 
 
Op maandag 30 januari gaan alle 
leerlingen van 5H en 5V die NLT in hun 
pakket hebben per fiets op excursie naar 
Lattrop. Ze krijgen daar een presentatie 
van iemand van het waterschap en 
leerlingen gaan metingen doen aan de 
rivier de Dinkel. De leerlingen uit de vijfde 
klas zullen de hele dag op pad zijn voor 
deze educatieve expeditie.  
 
 
 
 

Ski-kamp voor Sportklas 2HAS en Sportlijn 
 
Binnenkort vertrekken onze sportieve leerlingen om een kleine week te gaan 
wintersporten in de sneeuw: leren skiën met De Grundel!  
 
Sommige leerlingen die de ‘lange latten’ al behoorlijk goed onder controle hebben zullen 
lesgeven aan de leerlingen voor wie deze sport nog tamelijk nieuw is. De leerlingen leren 
dus van elkaar.  

 
De leerlingen 
overnachten 
samen in een 
gezellige blokhut 
vlak bij het ski-
gebied. De hele 
dag vinden er 
binnen- en 
buitenactiviteiten 
plaats. ’s 
Ochtends en ’s 
avonds eet 
iedereen gezellig 
samen. We 
verheugen ons op 
een paar 
sneeuwwitte 
dagen! 



 

Knallende Nieuwjaarsparty voor 
bovenbouwleerlingen 
 

Op donderdag 2 februari vindt 
voor leerlingen uit klas 4 t/m 6 
een knallende nieuwjaarsparty 
plaats! De locatie houden we nog 
even geheim, maar we kunnen al 
wel verklappen dat het een goed 
feest gaat worden.  
 
De leerlingen kunnen hun beste 
dancemoves laten zien tijdens 
deze avond en er is flink wat tijd 
voor gezelligheid, want we 
kunnen ook vieren dat de 
toetsweek er weer op zit.  
 

 
 
 

Weerman Dennis Wilt geeft gastles 
aardrijkskunde 
 

Het 
kalenderjaar 
begon voor 
onze 
eersteklassers 
goed! De 
leerlingen 
moeten bij 
aardrijkskunde 
voor het 
hoofdstuk ‘Weer 
en klimaat’ een 
weerbericht 
maken. 
Speciaal voor 
dit project werd 
de kersverse 
winnaar van 



expeditie Robinson en meteoroloog Dennis Wilt gevraagd om een gastles te geven over 
dit onderwerp!  
 
Hij eindigde met de mooie woorden die hij had geleerd bij de expeditie: dat je altijd moet 
doorzetten, ook al zit het af en toe tegen! 
 
 
 

First Lego League 2023 
 
Op zaterdag 21 januari heeft het team “CapriGrundel” meegedaan aan de regiofinale van 

de First Lego League bij Saxion in Enschede. Deze dag was zeer goed georganiseerd 

door Saxion en de 5 leerlingen uit het team hebben een leuke dag gehad. Er was vermaak 

geregeld in de vorm van videospellen, lego bouwen, bingo en een echte hondrobot “Spot” 

van Boston Dynamics. Tijdens de wedstijd werd het team beoordeeld op samenwerken, 

innovatie en prestatie op de wedstijdbaan en daarnaast was er ruimte om het proces, 

team en de robot te presenteren. Van de jury kreeg ons team bij de presentatie een aantal 

mooie complimenten, zoals: geweldig dat er eindeloze ideeën zijn; mooie robot; 

enthousiast gepresenteerd.  

Naast de presentatie waren er ook 3 rondes waarin de robot op de wedstijdbaan mocht 

presteren. Tussen de wedstrijden was er ruimte om de robot te verbeteren. Er is door de 

andere teams tussen de 50 en 225 punten gescoord. Ons team behaalde de volgende 

mooie scores: 

1e ronde: 80 punten 

2e ronde: 70 punten 

3e ronde: 125 punten 

Dit jaar was het eerste jaar dat we meededen met de First Lego League, we hebben een 

mooie en gezellige dag gehad en heel erg veel geleerd over de wedstrijd. Volgend jaar 

doen we met een of twee nieuwe teams uit klas 1 en 2 weer mee!  

 

 



Project Challenge 4 HAVO 
 
In de week voor de Kerstvakantie zijn de leerlingen in 4 havo bezig geweest met de 
Saxion Project Challenge. Drie dagen lang hebben zij zich gebogen over een zelf gekozen 
maatschappelijk probleem, volgens de onderzoekscyclus van Saxion. Een mooie manier 
om kennis te maken met het meer projectmatige onderwijs zoals ze dat straks op het HBO 
gaan krijgen.  
Op de eerste dag hebben de leerlingen een introductie gekregen van Saxion studenten, 
over hoe het werken op het HBO er uit ziet en wat erbij komt kijken. Ze zijn in groepen van 
drie à vier leerlingen aan de slag gegaan met het vinden van een interessant probleem, 
om zich vervolgens daarin te verdiepen. Op de tweede dag zijn de leerlingen naar 
oplossingen gaan zoeken, hebben ze uitgedacht hoe deze werkbaar gemaakt kunnen 
worden en zijn ze hun presentatie gaan voorbereiden. De derde dag mochten de groepen 
de presentatie geven in het theater van Saxion Enschede, aan een groep studenten van 
Saxion. Afsluitend hebben ze nog een rondleiding op Saxion gekregen. 
We hebben hele interessante onderwerpen langs zien komen, variërend van Global 
warming, via vuurwerkverbod naar afval op school. De groepen hadden mooie 
oplossingen bedacht en goede presentaties gegeven. Het was duidelijk dat veel groepen 
goed geluisterd hadden naar alle feedback die ze tijdens de eerste twee dagen hebben 
gekregen. 
Al met al een zeer leerzaam en leuk project! 
 
 
 

Sensationele Berlijnreis! 
 

 
 
 
Maandag 19 december om 06:00 stonden heel 6V en de begeleiders voor de school klaar 
voor vertrek met de bus naar Bad Bentheim. Eenmaal daar aangekomen stapten we in de 
trein richting Berlijn. Ook al was het vroeg, de sfeer zat er goed in! Helaas had de Duitse 



Bahn een andere planning voor ons, de trein bleek namelijk een technische storing te 
hebben. 2 treinen verder kwamen we uiteindelijk twee uur later dan gepland in Berlijn aan. 

Hierdoor kon onze fietstocht door de koude regen ‘‘helaas’’ niet doorgaan      . Bij aankomst 

bij het Generator Hostel werden de kamers verdeeld. Zodra iedereen gesetteld was, 
begonnen we Berlijn te verkennen met een korte stadswandeling langs Die Brandenburger 
Tor, Reistachs Gebäude en de Gendarmenmarkt. Tegen die tijd was het al het begin van 
de avond en kregen de leerlingen vrije tijd. Veel leerlingen gingen de stad nog verder 
verkennen, andere leerlingen gingen terug naar het hostel en maakten het daar gezellig 
met elkaar. Voor het avondeten mocht iedereen zijn eigen plekje zoeken, maar het 
restaurant Peter Pane was erg populair. Tafels werden bij elkaar geschoven en er was 
veel gezelligheid! Die avond was het ook erg gezellig in het hostel, en zelfs het poker 
koffertje kwam tevoorschijn! Om 24 uur had iedereen zich netjes gemeld bij de leraren en 
verbleef iedereen nog gezellig op hun kamer of in de gezamenlijke ruimte. Uiteindelijk ging 
men moe maar voldaan naar bed na een dag vol nieuwe 
indrukken.  
 
 
 
We begonnen de volgende dag vroeg met een lekker 
ontbijtje om 08:30. Na het ontbijt stapten we op de metro en 
liepen we naar het holocaustmonument en naar de 
Führerbunker. Hier kregen we uitleg van meneer Duwe over de geschiedenis van deze 
twee plekken. Vervolgens werden we verdeeld in groepen en elke groep ging met een 
docent naar een museum. Er was voor ieder wat wils want er was keuze uit het 
Naturkunde museum, een kunstmuseum en de tentoonstelling “Topographie des Terrors”. 
Onderweg naar het Naturkundemuseum had meneer Nijland de leiding over de route met 
de metro’s, alleen ging dit niet helemaal soepel. We liepen volkomen de verkeerde kant op 
en onderweg sprongen leerlingen random metro’s in en uit. Uiteindelijk werd de leiding 
over de route overgenomen door een leerling en gingen we wel de goede kant op.  
Na een paar uur in de musea was het tijd voor de lunch. Na de lunch kwamen een aantal 
leerlingen en begeleiders op een van de vele Weihnachtsmarkten een helling tegen waar 
je met een band vanaf kon sleeën. Dit konden wij natuurlijk niet laten, dit heeft ook leuke 
foto’s en video’s opgeleverd. De groepen kwamen weer bij elkaar bij het Sony Center. 
Vervolgens zijn we doorgelopen naar Checkpoint Charlie waar meneer Davina en meneer 
Duwe ons uitleg gaven. De Berlijnse muur kan natuurlijk ook niet ontbreken in deze tour 
door Berlijn. Dus stapten we weer op de metro om naar Gedenkstätte Berliner Mauer te 
gaan. Als afsluiting gingen we met z’n allen uiteten bij het Italiaanse restaurant Vapiano. 
We hebben lekker gegeten en tijdens het eten barste de groepsapp van de Berlijn reis op 
Whatsapp los met ‘’mooie’’ stickers van verschillende docenten. We hebben hier erg hard 
om gelachen en gelukkig konden de begeleiders er ook wel om lachen!  
 

  



 
De bon van Vapiano was een attractie op zich….Na het eten gingen we met het grootste 
deel van de leerlingen en de begeleiders naar de Weihnachtsmarkt 
bij de Gedächtniskirche. Het was een grote kerstmarkt met veel 
kraampjes en kerstversiering. Ook was er een straatartiest verkleed 
als kerstman. Hij vroeg of wij nog verzoekjes hadden voor liedjes en 
hij ging ook samen met een paar leerlingen en docenten zingen. Dit 
trok veel publiek. Ook al klonk het misschien niet zo goed, was het 
wel erg vermakelijk.  
 
De laatste dag in Berlijn begon met een heerlijk fris ontbijt om 7 uur 
in de ochtend. Iets waar wij allemaal enorm naar uitkeken en 
uiteraard zaten we daar fris en fruitig. De reden voor dit vroege 
ontbijt was dat we al vroeg weggingen naar het concentratiekamp 
Sachsenhausen. Dit kamp lag op ongeveer 35 kilometer van Berlijn 
in Oranienburg. Met de S-Bahn hadden wij ong. 45 minuten nodig. 
Deze reis werd vervolgd door een wandeling van een half uur 
richting het concentratiekamp. Eenmaal aangekomen bij de poort 
waren we enorm geïmponeerd over de grootte van het kamp. We 
hebben de verschillende onderdelen van het kamp gezien zoals de 
barakken waar de gevangenen in sliepen, de verbrandingsovens en 
executieplaatsen. Na een tijdje daar rondgelopen te hebben waren 
we allemaal erg onder de indruk over hoe het er in die tijd aan toe 
ging. Na het bezoek aan het kamp maakten we onze weg weer terug 
naar het hostel om onze koffers weer op te halen voor de treinreis 
naar huis. Deze trein had overigens weer vertraging 

omdat de Deutsche Bahn zijn zaakjes altijd zeer goed op orde heeft      . Er was een 

vervangende trein waar we in konden maar dat was ook een groot drama. De trein was 
overvol, er waren te weinig zitplekken. Veel leerlingen zaten ergens random op de grond 
en anderen hadden een plekje weten te bemachtigen in de eerste klas. Rond 22:00 waren 
we weer veilig in Hengelo aangekomen. Daarmee eindigde deze prachtige Berlijn trip, 
waar we met z’n allen onwijs van hebben genoten. 
Al met al was het een zeer geslaagde reis met veel gezelligheid, pijnlijke voeten en weinig 
slaap. We willen graag alle begeleiders bedanken: P. Davina, D. Duwe, R. Boers, E. Uenk 
en P. Nijland. Voor meneer Nijland nog een extra complimentje voor zijn geweldige 
navigatie skills. Daarnaast willen we graag alle leerlingen bedanken die hebben geholpen 
met het organiseren van deze reis. En natuurlijk, om niet te vergeten, de oh zo mooie stad 
Berlijn. Berlijn, wat was je fijn!  
 

Brecht Hulsman 6V2  
Cheyenne Bandhoe 6V3 
Christina Atalla 6V3 
Susan van Loon 6V1 
Tess Hofman  6V1  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Weekplanning 
 

week 5  deze week SKI-KAMP voor 2HAS (29 januari t/m 3 februari)   

ma 30-01 bijeenkomst CMR - heimiddag   

  excursie NLT - 5V/5H naar Lattrop   

di 31-01 OPEN HUIS 18.00 - 21.00 

wo 01-02 profielwerkstuk - deadline fase 3   

do 02-02 schoolfeest BOVENBOUW   

vr 03-02 SKI-KAMP voor de SPORTLIJN (3 februari t/m 8 februari)   

      

week 6      

ma 06-02 deadline inleveren cijfers + notities (BOVENBOUW) vóór 09.00  

  inleveren ADVIEZEN - leerjaren 1-2-3   

  inschrijving herk.+ inhaal SE-2 voor 5H/6V + inhaal SE-2.1 voor 4V/4H/5V   

di 07-02 mentorenoverleg 4V/4H/5V   

  toneeldag in mediatheek (toneelclub Grundel op de Planken) 08.30 - 13.30 

  vergadering GMR - in Deventer 13.00 

  proefles Filosofie voor geïnteresseerden 3 havo/ 3 vwo 13.30 - 14.15 

  vergadering DMR   

wo 08-02 leerlingbespreking 5H/6V   

do 9-02 sluiting inschr.herk.+ inhaal SE-2 5H/6V+inhaal SE-2.1 -  4V/4H/5V  vóór 09.00  

  info-middag voor 3H en 4M leerlingen Avila betr. instroom 4H 14.30 

vr 10-02     

      

week 7     

ma 13-02     

di 14-02 werkgroep profilering 15.15 

  praktisch schoolexamen (PSE-sk deel 3) voor 6V 14.30 - 15.30 

  open lesmiddag - leerlingen groep 8 15.00 - 16.30  

wo 15-02 vergadering CMR 18.15 

  klankbordgroep ouders - 2 19.00 

do 16-02 WO-voorlichting op UT 12.00 - 16.30 

  debatteam: op Weg naar het Lagerhuis - hele dag in Zwolle 8.00 -18.00 

  overleg IBT - bovenbouw 14.30 - 16.00 

  

reservedag herk.+ inhaal SE-2 voor 5H/6V+inhaal SE-2.1 voor 4V/4H/5V/ 

lesdag   

vr 17-02 herkansingen + inhaal SE-2 voor 5H/6V + inhaal SE-2.1 voor 4V/4H/5V   

      

week 8     

ma 20-02 ROSENMONTAG = LESDAG   

di 21-02 stralingspracticum natuurkunde - 5 havo 10.00 - 12.00 

  stralingspracticum natuurkunde - 6 vwo  12.00 - 14.00 

  cursus Formatief Handelen 13.30 - 16.30 

  studiemiddag PTA/PTLG 15.15 

  open lesmiddag - leerlingen groep 8 15.00 - 16.30  

wo 22-02     

do 23-02     



vr 24-02     

      

week 9     

ma 27-02 

t/m VOORJAARSVAKANTIE   

vr 03-03     

      

 


