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Even bijpraten 
 
 
 

We gaan alweer richting het voorjaar. De afgelopen periode is er veel gebeurd: zo hadden 
we ons goed bezochte Open Huis en er hebben ook twee Open Lesmiddagen 
plaatsgevonden op school. Binnenkort weten we welke leerlingen er volgend schooljaar 
als nieuwe Grundelieren bij ons op school mogen verwelkomen. 
 
Ook voor de eindexamenleerlingen lijkt het schooljaar nu in een stroomversnelling te 
geraken. De eindfase van het profielwerkstuk is in zicht en veel vakken zijn al driftig aan 
het oefenen met het eindexamen. 
 
Leerlingen uit leerjaar 2 van de Sportklas zijn op ski-kamp geweest. Leerlingen van de 
Sportlijn zijn ook op ski-kamp geweest. Ze hebben een geweldige tijd beleefd.  
 
Klas 3 gaat binnenkort op uitwisseling naar het Duitse Heidelberg. Het is altijd een 
geslaagde voorjaarsuitwisseling.  
 
Leerlingen uit de bovenbouw hebben enige tijd geleden kunnen genieten van hun 
bovenbouwfeest bij Club Merlijn. Het werd een te gekke avond! 
 
De toneelclub Grundel op de planken is de afgelopen periode druk bezig geweest met 
repetities en ook de Debatclub is fanatiek aan het oefenen geweest voor de 
debatwedstrijd ‘Op weg naar het Lagerhuis’.  
 
Op maandag 13 en dinsdag 14 maart vindt de aanmelding van nieuwe leerlingen weer 
plaats op Lyceum de Grundel. Op de website vindt u daarover meer informatie. 
 
Bij de receptie zijn nog steeds gratis zelftesten beschikbaar die leerlingen mee kunnen 
nemen. 
 
De voorjaarsvakantie staat alweer voor de deur: wij wensen iedereen een fijne vakantie 
toe! 
 
Met vriendelijke groet, 
Team Lyceum de Grundel 
 
 
 
 
 



Jonge economen veroveren eerste prijs in 
Amsterdam 
 
Floris, Niels en Tobias uit 5 havo hebben op donderdag 9 februari de uitdagende NBA-
impact challenge gewonnen. Met hun economiedocent zijn ze afgereisd naar Amsterdam 
om daar op een groot podium te strijden om de eerste plaats in de finale. En het is onze 
jonge economen gelukt! Ligt er voor hen straks een topfunctie in het verschiet in de 
financiële wereld? De tijd zal het leren: deze prijs is alvast een fraaie eerste stap.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uitnodiging 10 maart bijwonen prijsuitreiking 
leerling van 5 VWO essaywedstrijd Odd 
fellows  
 
Beste leerlingen, ouders/verzorgers van 5 VWO, docenten en belangstellenden, 
 
Op vrijdagavond 10 maart, 20.00 uur, zal in een feestelijke bijeenkomst op De Grundel de 
winnaar bekend gemaakt worden van de essaywedstrijd die door de Grundel in 
samenwerking met de odd fellows is georganiseerd. Leerlingen van 5 VWO hebben 
daaraan meegedaan. Zij hadden als opdracht een essay te schrijven in het Engels over 
relevante maatschappelijke problemen.  
 
Een viertal leerlingen zijn door naar de finale. De genomineerden zijn:  
 
Annelot Verschuren: “The government should take more measures to battle obesity.” 
 
Chris Yousif: “Men's mental health: the lack of public awareness.” 
 
Kahlen Dekker: “Hot news: Global warming is real.” 
 
Merit ter Haar: “Breathe.” 
 
 
Wat zijn de Odd Fellows? Odd Fellows is een 200 jarige wereldwijde broederschap. Ze 
zijn geïnspireerd door de Bergrede “de noodlijdende te helpen, de zieken te bezoeken, de 
doden te begraven, de weduwen te steunen en de wezen op te voeden “. Het doel is 
harmonie onder de mensen te bevorderen en daarmee een stukje van de wereld te 
verbeteren. In dat kader willen de odd fellows ook jongeren betrekken bij onderwerpen als 
oorlog en vrede, duurzaamheid, klimaat, gezondheid en circulaire economie. Al vele jaren 
worden jongeren uitgezonden door de odd fellows vanuit Nederland en Europa om kennis 
te maken met het werk van de Verenigde Naties, waar in die tijd de vrouw van president 
Roosevelt, Eleonora [odd fellow] begonnen is met een educatief programma op scholen. 
 
De genomineerden zullen op deze avond kort hun essay toelichten en vragen 
beantwoorden. Daarna trekt de jury zich terug en na de pauze wordt de winnaar bekend 
gemaakt, waarbij de andere niet-winnaars natuurlijk niet worden vergeten.  
 
De prijs bestaat uit een reis naar IJsland en Amerika met een groep jongeren uit 
Nederland, Noorwegen, Duitsland en Zweden. In IJsland, dat een vooraanstaande rol 
speelt op gebied van duurzaamheid en klimaat, krijgen deelnemers excursies 
aangeboden. Daarna vliegen ze door naar Amerika waar naast een bezoek in New York 
aan diverse bezienswaardigheden, de 40 delegaties een intensieve introductie krijgen in 



het gebouw van de Verenigde 
Naties. Ze maken kennis met de 
werkzaamheden van de VN in 
het kader van de rechten van de 
mens.  
 
De winnaar zal een 
onvergetelijk ervaring opdoen. 
En na terugkomst ons over zijn 
reis willen vertellen. 
 
De prijsuitreiking op vrijdag 10 
maart begint om 20.00, met 

inloop vanaf 19.30 uur, duurt tot ongeveer 22.00 uur en vindt plaats in de mediatheek van 
De Grundel, Grundellaan 36, 7552 ED Hengelo. 
 
Deze prijs is mogelijk gemaakt door de gezamenlijke Odd fellows van Hengelo, Enschede, 
Almelo, Deventer en Zutphen. Voor meer informatie : https://oddfellows.nl/odd-fellow-
jeugdprijs/ 
 
Met hartelijke groet, 
 
Judith Prakken 
Patrick Davina 
Kim Schagen 
Jacques van der Voort (odd fellow) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://oddfellows.nl/odd-fellow-jeugdprijs/
https://oddfellows.nl/odd-fellow-jeugdprijs/


Hulp van leerlingen voor slachtoffers 
aardbeving 
 
Egemen Çetinkaya (6V) en Zeynep Odaci (4V) zijn na de vreselijke gebeurtenissen in 
Turkije en Syrië in actie gekomen. Zij hebben een plan opgezet om namens de school 
geld op te halen voor een hulporganisatie ten behoeve van de slachtoffers van deze 
verschrikkelijke ramp.  
 
Vorige week en deze week zal er van woensdag tot en met vrijdag in de personeelskamer 
een afgesloten bakje komen te staan voor kleine donaties van het personeel.  
 
Er is een mooie poster gemaakt met een QR-code waarmee leerlingen en personeel geld 
kunnen doneren.  
 
Er is een brief opgesteld voor ouders zodat zij op de hoogte zijn van de inzamelingsactie.  
 
Graag willen wij vragen eventuele contante bijdrages te verzamelen voor en deze in te 
leveren bij mevr. Flier. Alle kleine beetjes zijn welkom, ieder bedrag draagt bij! Geld 
doneren kan tot en met 24 februari.  
 
In de bijlagen vinden jullie de poster die we deze weken ook binnen school ruimschoots te 
zien zal zijn. Hieronder staat een fysieke donatie link: 
https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=zepFlpKISSscGjoYXgjwg2y7
Tx6ytwyJ 
 
Het zou prachtig zijn als wij als school een mooi bedrag kunnen inzamelen! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Egemen Çetinkaya (6V2) 
Zeynep Odaci (4V1) 
Lara Flier, docent Engels   
 
 
 
 
 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ing.nl%2Fparticulier%2Fbetaalverzoek%2Findex.html%3Ftrxid%3DzepFlpKISSscGjoYXgjwg2y7Tx6ytwyJ&data=05%7C01%7Cd.vandeth%40carmelhengelo.nl%7C875c73b463d74ee92e3808db0e65fbd7%7C78ccc6ac6d1b4306b16096aaf239df61%7C0%7C0%7C638119603562748083%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=B%2FhBg%2FMzzI3f8Upu93OvSjooBDZC2731mHWAQSNM5GI%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ing.nl%2Fparticulier%2Fbetaalverzoek%2Findex.html%3Ftrxid%3DzepFlpKISSscGjoYXgjwg2y7Tx6ytwyJ&data=05%7C01%7Cd.vandeth%40carmelhengelo.nl%7C875c73b463d74ee92e3808db0e65fbd7%7C78ccc6ac6d1b4306b16096aaf239df61%7C0%7C0%7C638119603562748083%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=B%2FhBg%2FMzzI3f8Upu93OvSjooBDZC2731mHWAQSNM5GI%3D&reserved=0


Geslaagd ski-kamp voor Sportklas en 
Sportlijn 
Op de grens van januari en februari zijn 2HAS en de Sportlijn op ski-kamp geweest. Het 
werd een ontzettend mooie tijd voor hen. De sneeuwcondities waren uitstekend en ook de 
jaarlijkse opzet: ervaren skiërs instrueren de beginnende beoefenaars, slaagde als 
vanouds.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Eindfase Profielwerkstuk 
 

De eindexamenleerlingen zitten in de eindfase van hun profielwerkstuk. Het schriftelijke 
werk is vorige week bij de meeste leerlingen tot een succesvol project afgerond. Er zitten 

prachtige onderzoeken bij!  
 

Op donderdag 9 maart vinden de 
presentaties van de 
profielwerkstukken plaats. De 
leerlingen krijgen een rooster op 
welk moment de presentatie zal 

plaatsvinden.  
 
 

 
 
Inschrijven nieuwe leerlingen 
 
Op maandag 13 en dinsdag 14 maart kunnen leerlingen uit groep 8 zich aanmelden als 
nieuwe leerling van Lyceum de Grundel. 
 
Op de website www.lyceumdegrundel.nl onder het kopje ‘Groep 8’ vindt u informatie over 
de documenten die nodig zijn voor de 
inschrijving. 
 
De tijden zijn: 
 

- Maandag 13 maart van 16.00 tot 
20.00 uur 

- Dinsdag 14 maart van 16.00 tot 
18.00 uur. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

http://www.lyceumdegrundel.nl/


Open Lesmiddagen De Grundel groot 
succes 
 
Wil je je toekomstige school goed leren kennen? Dan heb je er goed aan gedaan om een 
van de Open Lesmiddagen van De Grundel te bezoeken. Tijdens deze middag kregen 
leerlingen uit groep 8 een goed beeld van het reilen en zeilen 
op een middelbare school. Bovendien kregen leerlingen een 
beter beeld van de extra leerlijnen, zoals de Wereldlijn, de 
Technieklijn, de Kunst- en Cultuurlijn en de Sportlijn. 
 
De leerlingen konden door de gangen en de aula lopen, op 
zoek naar hun mini-lesje scheikunde. Kennismaken met een 
nieuw vak en een nieuwe leraar: het kon tijdens een van 
deze middagen allemaal. Het geeft toch weer een heel ander 
beeld van de school dan bijvoorbeeld een Open Huis, 
misschien zelfs wel een beter beeld.  
 
In de maand februari hebben er twee Open Lesmiddagen plaatsgevonden op Lyceum de 
Grundel en alle middagen waren een groot succes. Veel leerlingen hebben hun kans 
gegrepen om De Grundel van binnen te bekijken en kennis te maken met onze vorm van 
onderwijs. Hopelijk zien we iedereen straks terug in maart tijdens de inschrijvingen. 
 
En wie weet ben je straks in augustus 2023 een leerling van Lyceum de Grundel! 

 



Uit de mediatheek : Safer Internet Day en 
betrouwbare online bronnen  
  
Safer Internet Day  
Op 7 februari was het Safer internet Day, en op 14 februari vierden we Valentijnsdag. 
Een goed moment om een veilige online omgeving, ook als het gaat om verliefdheid en 
relaties, onder de aandacht te brengen.  
 
Via https://schooltv.nl/ vind je over beide onderwerpen bruikbare filmpjes voor 
verschillende leeftijdscategorieën.   
 
In de link https://www.human.nl/onderwijs/mediawijsheid/sexting-en-cyberpesten.html zie 
je al waar het over gaat, maar er is meer op deze pagina. Onderaan wordt de link naar de 
tips van de weekvandemediawijsheid gedeeld: 
https://www.weekvandemediawijsheid.nl/tips/ . Het is handig om te weten waar je terecht 
kunt met vervelende online ervaringen.   
 
Op https://www.youtube.com/watch?v=mXu0Em9u8fc legt het NOS Jeugdjournaal uit 
waarom en hoe er nepnieuws gemaakt wordt.   
 
Ondertussen is Tiktok niet meer weg te denken. Het blijft belangrijk om ook te kijken naar 
de achterkant van de app. De NOS laat ons de schaduwkant zien: https://youtu.be/qczB-
iaQoP4.  
We hebben soms minder controle over ons gedrag dan we graag zouden willen. Hoe 
games daar gebruik van maken, wordt uitgelegd in https://youtu.be/WGPn6c7L-Us (NOS 
Jeugdjournaal).  

En dan nog iets over onze voetafdruk, deze keer de digitale 
variant: https://www.hetklokhuis.nl/tv-uitzending/4672/digitale-voetafdruk. Ook deze 
voetafdruk gaat bijna over ons allemaal, wie weet wat hij/zij nalaat? Wil je echt alles 
controleren, zoek dan op laatjeniethackmaken.nl. Je hoeft niet alles direct toe te passen, 
maar weet wel dat het van belang kan zijn.  
Met dank aan Remco Pijpers en zijn bijdrage over Safer Internet Day op Linkedin.  
  
Scriptiepakketten/lessen van het Centrum voor Mondiaal Onderwijs  
Zoek je betrouwbare informatie voor je onderzoek, werkstuk of presentatie, dan kun je ook 
terecht bij het Centrum voor Mondiaal Onderwijs. In plaats van de papieren uitgaven werkt 
het CMO nu met online informatie. Dat is heel toegankelijk, en gemakkelijk te vinden en te 
doorzoeken.   
 
Je vindt het CMO via https://www.cmo.nl/index.php Het CMO is verbonden aande 
Rijksuniversiteit Nijmegen. Binnen de website zoek je door te filteren op leeftijdscategorie, 
op vak en op thema.   

https://schooltv.nl/
https://www.human.nl/onderwijs/mediawijsheid/sexting-en-cyberpesten.html
https://www.weekvandemediawijsheid.nl/tips/
https://www.youtube.com/watch?v=mXu0Em9u8fc
https://youtu.be/qczB-iaQoP4
https://youtu.be/qczB-iaQoP4
https://youtu.be/WGPn6c7L-Us
https://www.hetklokhuis.nl/tv-uitzending/4672/digitale-voetafdruk
https://www.cmo.nl/index.php


De website geeft de mogelijkheid door te klikken naar een samenwerkingsverband tussen 
het CMO en 12 partners uit verschillende EU-landen https://grenzeloos.cmo.nl/.  Zij stellen 
lessen beschikbaar over ‘Klimaatverandering’, ‘Migratie’, Vluchtelingen & Asielzoekers’, 
'Gender(on)gelijkheid', 'Globalisering' en 'Ongelijkheid binnen en tussen landen’.  

 
 
 
Hannie Roorda  
Mediathecaris Lyceum de Grundel  
 
 
 

Verzuimprotocol 
 
Vanuit de overheid merken we als school dat de regels weer naar het normale gaan, 
uitzonderingen of speciale gevallen worden weer als reguliere zaken aangemerkt. 
 
Hiermee gaan wij ook weer terug naar onze reguliere verzuimregels. Door alle corona-
regels en aanpassingen, merken wij wel dat deze verzuimafspraken wat weggezakt zijn, 
met name de regels rondom ziekmeldingen en schoolarts.  
 
Voor de volledigheid brengen we het verzuimprotocol daarom onder de aandacht in deze 
nieuwsbrief: 
 
Verzuimprotocol   
Lyceum de Grundel 
 
Voor het schooljaar 2022-2023 is het verzuimprotocol voor Lyceum 
de Grundel opnieuw vastgesteld. In deze bijlage is een korte 
opsomming van punten vermeld die van belang zijn voor de ouders 
en leerlingen om te weten. 
 
Ziek- en betermelden 
1. Ouders/verzorgers melden hun zoon/dochter per telefoon ziek. Deze melding vindt 

plaats in de ochtend voor 08.30 uur van de eerste ziektedag via het centrale nummer 
van Lyceum de Grundel (074-2457777). 

2. De leerling die gedurende de lesdag ziek wordt, meldt dit bij de receptie. Indien de 
leerling in de eerste of tweede klas zit neemt de medewerker receptie eerst telefonisch 
contact op met de ouder(s)/verzorger(s). Is de leerling de volgende dag nog ziek, dan 
volgt voor de ouders bovenstaande procedure. 

3. Leerling meldt zich tijdig beter bij de medewerker-receptie of mevrouw L. Brassinga. 

https://grenzeloos.cmo.nl/


4. Ouder(s)/verzorger(s) die vragen hebben over de registratie van absenties in Som 
Today kunnen contact opnemen met de mentor. 

5. Ouder(s)/verzorger(s) zijn op de hoogte van en handelen conform de bijzondere 
bepalingen rond ziekte en afwezigheid bij schoolexamens en centrale examens zoals 
vastgelegd in het examenreglement. 

   
 
Verlofaanvraag 
1. Ouder(s)/verzorger(s) vragen, minimaal een week van tevoren (via hun kind), verlof 

aan bij de leerlingcoördinator. Hiervoor moet een mail worden gestuurd naar de 
leerlingcoördinator.  

2. Het verlof voor tandarts, dokter en/of fysiotherapie moet vooraf worden doorgegeven 
bij de receptie.  

3. Verlof tijdens (school)examen en toetsen in de toetsweek is niet toegestaan. 
 
Maatregelen in geval van te laat in de les komen: 
1. 2 keer te laat 

De leerling moet zich 1 keer melden tussen 07:30 uur en 07:45 uur bij de conciërge  
      en daar plaatsnemen ongeacht het startmoment van de lessen.  
2. De opvolgende keren te laat 

De leerling moet zich melden tussen 07:30 uur en 07:45 uur bij de leerlingenbalie en 
daar plaatsnemen ongeacht het startmoment van de lessen. Er vindt een gesprek 
plaats met de mentor.  

3. 5 keer te laat 
      Ouders worden op de hoogte gesteld en er vindt een gesprek plaats met de 
leerlingcoördinator, waarna de leerlingcoördinator een terugkoppeling mailt naar de 
ouder(s)/verzorger(s).  

4. Bij 8 keer te laat krijgen leerlingen een preventief gesprek bij de leerplicht. 
Ouder(s)/verzorger(s) worden hier op de hoogte van gesteld door de medewerker 
leerlingbalie.   

5. 10 keer te laat (en alle keren daarna) 
De leerlingcoördinator meldt de leerling via DUO aan voor een formeel gesprek bij de 
leerplichtambtenaar en stelt deze in het bezit van het verzuimdossier en de door de school 
uitgevoerde interventies. 
 
Spijbelen 
(al het niet geoorloofd verzuim zonder geldige reden wordt als spijbelen beschouwd en 
geregistreerd) 
1 en/of 2 keer spijbelen 

o De leerling krijgt een gesprek met de mentor en haalt de uren dubbel in bij de 
leerlingbalie.   

3 keer spijbelen en daarop volgende keren 
o Ouders worden op de hoogte gesteld per email door de medewerker leerlingbalie. 
o De leerlingcoördinator nodigt de leerling uit voor een gesprek en uren worden 

dubbel ingehaald bij de leerlingebalie. Ook wordt er een preventief gesprek 
ingepland bij de leerplicht.  

5 keer spijbelen  
o Leerlingcoördinator informeert de leerplichtambtenaar. 
o De medewerker leerlingbalie informeert de ouder(s)/verzorger(s) per email.  



o De leerlingcoördinator neemt zsm contact op met de ouder(s)/verzorger(s).  
 
Ziekmeldingen  
 
1 en/of 2 keer ziek 

o Mentor bespreekt met leerling de ziekmelding 
3 of 4 keer een ziekmelding 

o Mentor bespreekt met de leerling de ziekmelding 
o Mentor neemt contact op met ouders 

5 keer een ziekmelding 
o Mentor bespreekt met leerling de ziekmelding 
o Leerlingcoördinator informeert de schoolarts 
o De medewerker-leerlingbalie informeert de ouder(s)/verzorger(s) per email.  
o De mentor neemt z.s.m. contact op met de ouder(s)/verzorger(s). 

 
Verwijderen uit de les 
 

1. Bij 1 keer verwijderen uit de les bespreekt de 
docent dit met de leerling op basis van het uitstuurformulier 
1. Bij 2 keer verwijderen uit de les 
bespreekt de mentor dit met de leerling en stelt ouders op de hoogte 
2. Bij 3 keer verwijderen uit de les 
bespreekt de leerling coördinator dit met de leerling en bepaalt een maatregel.  
3. Bij 6 verwijderen uit de les worden ouders op de hoogte gebracht door de 

leerlingcoördinator en vindt er een gesprek plaats. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Austausch Heidelberg 
 
Van maandag 13 tot en met donderdag 16 
maart zullen leerlingen uit klas 3 met het vak 
Duits deelnemen aan de Wereldlijn en deze 
keer gaat de reis naar het Duitse studentstadje 
Heidelberg. Tijdens deze midweekse excursie 
zullen de leerlingen zich verdiepen in de Duitse 
taal en cultuur en zullen ze diverse facetten 
onderzoeken hoe het Duitse onderwijs zich 
verhoudt tot het Nederlandse onderwijs.  
 
 
 
 

Hawaiiaanse party voor de onderbouw 
 
 
 



 

 

  
  

 

 

  

Nieuws en tips; Loes uit Hengelo praat je weer even bij... 

 
In deze speciale nieuwsbrief voor ouders van pubers besteden we extra aandacht aan de Week van de 
liefde en het thema alcohol. 

 
  

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.loes.nl%2F&data=05%7C01%7Cd.vandeth%40carmelhengelo.nl%7C01b540ae5d87487db17908db0aa62e97%7C78ccc6ac6d1b4306b16096aaf239df61%7C0%7C0%7C638115481081954480%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=RwiBR7pZ2QVviIUfTE1TVGZtbum5qLfntIVPxQ43G4A%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.loes.nl%2F&data=05%7C01%7Cd.vandeth%40carmelhengelo.nl%7C01b540ae5d87487db17908db0aa62e97%7C78ccc6ac6d1b4306b16096aaf239df61%7C0%7C0%7C638115481081954480%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=d3Em068Uw8aP0aWwbZcr6mXW7nxSZvmS%2BqFgH27p8Rg%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.loes.nl%2F&data=05%7C01%7Cd.vandeth%40carmelhengelo.nl%7C01b540ae5d87487db17908db0aa62e97%7C78ccc6ac6d1b4306b16096aaf239df61%7C0%7C0%7C638115481081954480%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=d3Em068Uw8aP0aWwbZcr6mXW7nxSZvmS%2BqFgH27p8Rg%3D&reserved=0


Loes geeft 50 gratis kaarten weg 
voor de  Theatervoorstelling 
LoveXL!  
LoveXL is een voorstelling die gaat over alles wat er bij komt kijken als je hormonen gaan gieren. Hoor 

je erbij door het ‘te doen’? Doe je alsof je op meisjes valt, terwijl je meer naar jongens kijkt? Hoe zou je 

zijn als je 100% mag zijn wie (of wat) je wilt zijn? In LoveXL kijken we mee door de ogen van een 13-

jarige jongen met een hoofd vol vragen. Sex or no sex, en nog veel meer andere vragen over liefde en 

lust. LoveXL biedt je herkenning en vergezichten. 

 

De voorstelling in de Schouwburg van Hengelo is voor jongeren en hun ouders. 

Aanmelden voor de gratis kaartjes kan alleen via de website. Bekijk hier  meer informatie en klik hier 

om je gratis aan te melden. Wees er snel bij, want Op =Op 

 

 

Meld je gratis aan! 
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Webinar 
  

 

Gratis 
  

  

Webinar Praten met je kind over relaties en seksualiteit (4-12 jaar) 
In de webinar ‘Praten met je kind over relaties en seksualiteit’ komen de volgende onderdelen aan bod: 

• Seksuele ontwikkeling en gedrag van je kind 

• Seksuele opvoeding: Hoe ga ik ermee om en hoe praat ik erover? 

• Hoe help ik mijn kind weerbaar worden? 

 

 

Bekijk meer informatie en meld je aan!  
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Theatervoorstelling 
  

 

Hengelo 
  

  

Gratis theatervoorstelling “Waar is dat feestje precies?” 
Veel jongeren krijgen in hun omgeving te maken met alcohol, blowen of lachgas. En ouders vragen 

zich af: Hoe ga ik hierover in gesprek? Hoe stel ik grenzen en voorkom ik conflicten? Deze gratis 

voorstelling geeft inzicht en adviezen wat je als ouder kunt doen. 

 

 

Bekijk meer informatie en meld je aan!  

  

 

  

 

    

 
  

Loes in Hengelo  
Heb jij een vraag over opvoeden? We helpen je graag.  

 

Van maandag tot en met donderdag zijn wij van 13.30 tot 16.30 telefonisch bereikbaar voor vragen. 

Ons telefoonnummer is 088 945 57 10. Via WhatsApp zijn wij te bereiken op 06 391 84 019. Of mail 

ons op: loeshengelo@wijkracht.nl 

 

Loes inloopspreekuur in de bibliotheek Hengelo Stad: 

• Dinsdagmiddag van 15.00 - 17.00 uur. 

• Donderdagochtend van 10.30 - 12.00 uur. 

 

 

Of stel je vraag via het contactformulier 
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Vergeet je niet te leven 
 
 
Vergeet je niet te leven 
dacht ik laatst 
de tijd hield stil 
een adempauze even 
 
en als je nu eens zonder haast 
buiten de tijd om wil 
slagbomen neergelaten 
dolgedraaide wijzerplaten 
 
onder je door of langs je heen 
ze laat voor wat ze zijn en dan 
meer lucht en ogen van 
 
het goede aardse zien 
een beetje ruimte worden en misschien 
iets meer gericht alleen 
 
Kees Hermis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Maandplanning 
 

week 9     

ma 27-02 
t/m VOORJAARSVAKANTIE   

vr 03-03     

      

week 10    

ma 06-03     

di 07-03 mentorenoverleg 15.15 

  voorl. avond op Avila i.v.m. mogelijke overstap naar mavo 19.00 

wo 08-03     

do 09-03 inleveren cijfers herkansingen / inhaal    

 presentatie profielwerkstukken 18.30 - 20.30 

vr 10-03     

      

week 11     

ma 13-03 
t/m uitwisseling naar Heidelberg - 3e klassen Duits   

do 16-03     

ma 13-03 AANMELDINGEN 16.00 - 20.00 

di 14-03 AANMELDINGEN 16.00 - 18.00 

  cursus Formatief Handelen 13.30 - 16.30 

  teamvergadering 15.15 

  vergadering GMR - in Deventer 13.00 

wo 15-03     

do 16-03 studiedag   

vr 17-03  inleveren cijfers profielwerkstukken   

vr 17-03 t/m  SE-3 voor 5H/6V en SE-2.2 voor 4V/4H/5V    

vr 24-03     

      

week 12     

ma 20-03 deadline inleveren cijfers + notities (ONDERBOUW) vóór 09.00  

di 21-03 werkgroep profilering 15.15 

wo 22-03 vergadering CMR 18.15 

do 23-03 voorbespreken coördinatoren OB + mentoren   

vr 24-03 voorbespreken coördinatoren OB + mentoren   

vr 24+za25-
03 voorronde Filosofie Olympiade - Leusden   

week 13 uitwisseling met Lyon in Hengelo (30 maart t/m 4 april)   

  start 3e trimester 4V/4H/5V   

ma 27-03 sluiting inschrijving inhaal 5H/6V vóór 09.00  

di 28-03 rapportvergadering leerjaren 1-2-3   

wo 29-03 rapportvergadering leerjaren 1-2-3   

do 30-03 rapportvergadering leerjaren 1-2-3   

vr 31-03 inhaaldag voor 5H/6V / lesdag   

      

 


