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Nieuwsbrief december 2018 

 
 
Beste leerling, ouder/verzorger, 
 
We hebben een super gezellige feestmaand met sinterklaasactiviteiten, een smakelijke high 
tea, een gezellige kerstbrunch en een fantastisch mooi kerstgala. Is december ook jouw 
favoriete maand? In januari gaan we door met feesten. Er staat ons weer een geweldig 
WAF-festival te wachten op donderdag 24 januari en als klap op de vuurpijl vieren we ons 
jubileumjaar: Wolfert Lyceum bestaat namelijk tien jaar en de Wolfert scholengroep zelfs 
vijftig jaar! Dat gaan we natuurlijk uitgebreid vieren. Zo is er op zaterdag 15 juni een reünie 
voor alle oud-leerlingen en op woensdag 17 juli een groot feest voor alle Wolfert leerlingen.  
 
Ik wens jullie een fijne kerstvakantie en gezond Nieuwjaar. 
Van 2019 gaan we een feestjaar maken! 
 
Met vriendelijke groet, 
Peter Wind 
Directeur Wolfert Lyceum 
 
 
Uitbreiding Wolfert Lyceum 
Alle vergaderingen over de bouw van de uitbreiding bevinden zich nu in een cruciale fase. 
Plannen, vergunningen, aanbestedingen en kosten. Het is een spannende tijd. Voor de start 
van de kerstvakantie verwachten we een definitief besluit. We houden jullie op de hoogte. 
 
Heb jij een familielid of ken je iemand uit groep 7 of 8? 
Dan heten we je van harte welkom tijdens onze informatieavond, open lesmiddag en/of 
Open Huis. Hieronder tref je alle data aan: 
 
Informatieavond 
Dinsdag 15 januari en maandag 28 januari (beide hebben hetzelfde programma). 
De avond start precies om 19:30 uur. Inloop is vanaf 19:00 uur. Tijdens de informatieavond 
volg je een eigen programma met onze brugklasleerlingen boven in de lokalen en je 
ouders/verzorgers krijgen op deze avond een eigen presentatie in de aula. Je krijgt alle tijd 
om vragen te stellen en informatie te ontvangen.  
 
Open lesmiddag (inschrijven via de website) 
Woensdag 30 januari en 6 februari van 14:00-16:00 uur (voor havo/vwo advies), beide 
middagen hebben hetzelfde programma. Woensdag 20 februari van 14:00-16:00 uur (voor 
gymnasium advies). 
 
Open Huis 
Donderdag 14 februari van 19:00-21:30 uur. 
 
  

https://www.wolfert.nl/lyceum/groep-78/open-lesmiddag/
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Move It! 
In aanloop naar de tweede PTA-week (start tweede week na de kerstvakantie) zijn de  
havo-5 leerlingen gestart met wekelijkse bijeenkomsten ter voorbereiding op hun toetsen. De 
tijd vliegt, het toetsrooster is bekend en voor je het weet is het weer zo ver. Om de 
examenkandidaten meer overzicht en ondersteuning te geven bij hun planning en het leren 
van de toetsen is het programma Move it! gestart.  
 
De leerlingen maken een ouderwetse papieren agenda, waarin ze per dag opschrijven wat 
ze alvast voor de toetsen leren en welke andere activiteiten deze drukke weken met zich 
meebrengen. Ook voor de ouders/verzorgers is het nuttig om dit samen met hun zoon of 
dochter door te nemen, zodat ze weten hoe hard er gewerkt wordt!  
 
Wekelijks laten de leerlingen zien hoe ver ze zijn met het uitvoeren van de planning. Ze 
krijgen op deze manier ook de gelegenheid elkaar te helpen bij de voorbereiding en/of 
mentoren om extra ondersteuning te vragen. Het programma wordt muzikaal omlijst met de 
bekende dreun “I like to move, to move it…”, zodra we dat horen, komen we in actie! 
 
High tea 5V 
Op woensdagochtend 19 december is er eerst de Proef op de Som (proeftoets rekentoets) 
en vanaf 13.45 uur wordt door de leerlingen het dramalokaal en de aula ingericht voor de 
high tea. De Kerstman opent om 14.30 uur. We zijn benieuwd wie van de docenten dit jaar 
het spektakel opluistert als kerstman, wie van de docenten mooi zingt en welke mentoren 
diep nadenken of ze nu echt als elfjes komen. En ja, wie gaat dit jaar het ‘Heel Wolfert bakt’ 
festijn winnen? Leerlingen slaan aan het bakken, docenten doen mee en ook hun 
ouders/verzorgers mogen hun bijdrage leveren aankomende woensdag 19 december! 
 
Kerstbrunch brugklas 
Woensdag 19 december is het kerstgala. De volgende ochtend mogen alle leerlingen lekker 
uitslapen, want de lessen starten pas om 11.00 uur. De brugklassen starten echter niet met 
een les, maar met een heerlijke kerstbrunch. Zorg dus voor een licht ontbijt op 
donderdagochtend, want op school staat er veel lekkers voor je klaar! Iedere klas heeft zijn 
eigen lokaal op de derde etage - maak het gezellig samen met je mentor. Het eten zetten we 
klaar op de gangen op lange tafels: smikkelen maar. En vergeet uiteraard je selfie met de 
kerstvrouw niet! 
 
Profielwerkstukken en presentaties 
De eindexamenkandidaten hebben op dinsdag 11 december (5 havo) en donderdag 
13 december (6 vwo) met mooie presentaties hun meesterproef afgerond en zijn weer een 
stukje dichter bij het diploma. Op donderdag 13 december heeft ook elk bedrijf van Jong 
Ondernemen zich gepresenteerd ten overstaan van de professionele jury (Bergschenhoek 
BV). Dank aan iedereen die van de beide avonden een groot succes maakten!  
 
Drie podiumplaatsen op rij 
Onze jonge ondernemers hebben op woensdag 12 december de eerste, tweede én derde 
plek gewonnen tijdens de Zuid Holland Company Launch in het Erasmus Centre for 
Entrepreneurship.  De ondernemende Wolfert Lyceum leerlingen hielden in tweetallen per 
bedrijf overtuigende en enthousiaste pitches van twee minuten voor een deskundige jury en 
publiek. Daar ging een marktonderzoek, schrijven van een ondernemingsplan en een 
aandeelhoudersvergadering aan vooraf.   
 
De drie winnende bedrijven op een rij: 
1.GoNuts, wegens o.a. goede verhaal, gezondheid en goede doel. 
2.NinetyCaps, wegens het personaliseren. 
3.SOk-IT, wegens het eigen label/unieke naam. 
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Op vrijdag 12 april 2019 staan de tien beste junior companies van Nederland in de finale 
Junior Company van het jaar 2019 in de Jaarbeurs Utrecht.  
 
Het podium van de overwinning was zeer verdiend, de school is trots!  
Wat een talent op het Wolfert Lyceum! 
 
Begin maart 2019 worden de bedrijven (met winst of verlies) opgedoekt en sluiten de 
leerlingen hun geweldige bedrijven gezellig af. 
 
Resultaat vanuit leerlab: de nakijkcommissie 
Op de site van Schoolinfo (uitgevoerd in opdracht van de VO-Raad)  staat een mooi artikel 
over de nakijkcommissie van Frans Droog:  
Op het Wolfert Lyceum werken enkele docenten met een nakijkcommissie: willekeurig 
gekozen leerlingen die het proefwerk niet maken, maar nakijken. “Leerlingen leren meer en 
onthouden het langer.” Lees hier het volledige artikel. 
  
Kerstgala  
Heb jij al je outfit voor ons kerstgala? Het thema is: The Roaring Twenties. Veren, boa’s, 
smokings en gelakte schoenen zijn voor deze avond dus weer helemaal in!  
Op woensdag 19 december is ons kerstgala in Club Villa Thalia te Rotterdam. De deuren 
openen om 20.00 uur en sluiten om 22.00 uur. Zorg ervoor dat je op tijd bent. Het feest is om 
00.00 uur voor de eerste- en tweedeklassers voorbij en om 01.00 uur is het voor de rest 
afgelopen. We hopen jullie allemaal te zien op het mooiste schoolfeest van het jaar! 
  
Keuze half jaar klassieke talen 
Nieuw dit schooljaar is dat het mogelijk is voor 1 hv-leerlingen om klassieke talen te volgen. 
Het vak klassieke talen start eind januari (periode 3). De leerlingen uit de 1 v klassen krijgen 
het verplicht. De leerlingen uit de 1 hv klassen kunnen het kiezen. Er was maandag 
17 december een ouderavond voor ouders / verzorgers van leerlingen uit de 1 hv klassen die 
aangegeven hebben, dat ze interesse hebben voor dit half jaar. Aan het einde van het 
schooljaar beslissen we of uw kind ook echt naar 2 gymnasium zou kunnen en willen.  
 
PETman in the house  
Weten jullie het nog: ‘de groene week’ eind september? Het doel van 
die week was om het Wolfert Lyceum een stukje groener 
(milieuvriendelijker) te laten kleuren. Dat gaat lukken want we hebben 
de PETman aangeschaft! PETman… is dat een DJ? Nee, het is onze 
nieuwe prullenbak voor...je raadt het al...PET flesjes. De PETman is 
van gerecycled plastic gemaakt. Binnenkort staat hij in de aula, met 
een prachtig ontworpen wikkel door de leerlingen van het VVV-uur 
‘Ontwerp de PETman wikkel’. Het rode gebouw aan de Zijde kleurt 
langzaam iets groener :-).  Er is ook een offerte binnen voor kleine en 
grote prullenbakken voor het scheiden van afval - wordt vervolgd.  
 
Sinterklaas activiteiten 
In de ochtend van woensdag 5 december bracht Sint en zijn zwart/wit Pieten een bezoek 
aan het Wolfert Lyceum. In iedere klas werd er één leerling extra in het zonnetje gezet.  Het 
Sinterklaasfeest voor de onderbouw was een groot succes. Elke klas had zelf een activiteit 
gekozen, variërend van traditioneel pakjes/surprises uitpakken met (of zonder dobbelspel en 
lekker snoepen tot een hapje eten met bowlen, springkussen of lasergamen. Het was een 
onwijs gezellige middag! 
 
  

https://leerling2020.nl/leerlingen-in-de-nakijkcommissie/?fbclid=IwAR0Y6pwXJGlZ9orWfH7tQEv9boYZ3-rA28UEBOHFkWgDCc_fT7UQh10WE2I
https://www.clubvillathalia.nl/contact/
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Tussentijdse GMR verkiezingen 
De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad voor het voortgezet onderwijs (GMR-VO) 
heeft zes vacatures en organiseert daarom begin 2019 tussentijdse verkiezingen. Leerlingen, 
ouders/verzorgers en medewerkers die zich kandidaat willen stellen, kunnen dat doen van 
maandag 7 januari tot maandag 28 januari 2019. Alle informatie over de verkiezingen en de 
procedure van aanmelden staat op de website, klik HIER. 
 
VVV-uren 
Zit je in klas 1, 2 en 3 of 4 vwo, dan starten er drie keer per jaar nieuwe VVV-uren. Het word 
je in periode 3 wel heel moeilijk gemaakt, want dan zijn er zoveel leuke activiteiten! Je kunt 
naast het ontwikkelen van de PETman wikkel (zie boven), kiezen uit Geogebra, Japans voor 
beginners, Wanna be a lama, Wiskunst en nog veel meer. Lees HIER meer. 
 
Te laat brieven afkopen voor Ghana  
In april gaat er weer een groep leerlingen met docenten naar Ghana toe. Om geld op te 
halen voor Ghana, is er een ludiek initiatief verzonnen. Twee vierdeklassers gingen bij de 
directeur de heer Wind langs met dit voorstel: maak het in de maand januari mogelijk een 
‘te laat briefje’ kwijt je schelden, zodat dit niet in Magister komt. De directeur ging met de 
volgende punten akkoord:  

 uitsluitend bij minder dan 15 minuten te laat 
 eenmalig in januari 2019 
 drie euro voor het kwijtschelden van een te laat briefje  

In de maand januari willen we hiermee een mooi bedrag voor Ghana ophalen!  
 
Dansvoorstelling TWOOLS klas 4 
“Wat zit er veel jeugdig publiek in de zaal”, zei het echtpaar. “Dat klopt meneer. Wij zijn van 
het Wolfert Lyceum en dit zijn de leerlingen uit klas 4 havo en vwo. Zij bezoeken de 
voorstelling voor het vak CKV.” Wat leuk dat jullie dit als school aanbieden! Zo ontdekt de 
jeugd hoe kunst ‘voelt en ervaart’, sprak het echtpaar wijs... 
 
De zaal stroomde vrijdag 7 december vol met ruim 130 Wolfert Lyceum leerlingen, die her en 
der verspreid zaten in groepjes van tien met hun begeleider. De dansvoorstelling TWOOLS 
duurde 1,5 uur en ging zonder aankondiging van start. Direct tijdens de eerste scène nam 
het iedereen mee in een wervelende paringsdans door dansende dieren.  
 
Vervolgens verschenen er o.a. een clownskoppel, een drietal schermers en mechanische 
dansers. Het duo met de elastieken dat met veel smakkende geluiden opkwam, maakte bij 
het publiek veel reacties los (zowel tijdens als na afloop). Elke tien minuten was er wel een 
andere choreografie, dus er zat afwisseling in het programma. Maar… voor sommige 
leerlingen duurde tien minuten zelfs lang. ;-) Ze wisten het echter goed te ‘doorstaan’. 
Tijdens een Scapino dansworkshop hadden de leerlingen namelijk geoefend en ze wisten 
daarom hoe moeilijk het dansen eigenlijk is. Dat deze dansers maar liefst honderdtachtig uur 
aan één choreografie hadden gewerkt? Dat vonden ze onvoorstelbaar!  
 
Het echtpaar vertrok met een grote glimlach. En de leerlingen? Die zijn weer een ervaring 
rijker!! Dank aan de begeleidende ouders/verzorgers en docenten! 
 
Kennismaking met TU Delft 
Op maandag 10 december organiseerde de TU Delft voor onze leerlingen uit 3 vwo een 
fantastische kennismakingsdag. De leerlingen kregen hierdoor de mogelijkheid om kennis te 
maken met techniek en het leven op de universiteit. Onder deskundige begeleiding van de 
TU studenten en onze begeleidende docenten werden workshops gegeven, vanuit de 
verschillende disciplines binnen de TU Delft. Er werd in groepjes gewerkt aan o.a. vliegtuig 
bouwen, duurzaam bouwen, logisch puzzelen en Design-IT (lees er hier meer over). Deze 
ervaring zal zeker bijdragen aan het maken van een goede profielkeuze! Dank aan TU Delft. 

https://www.wolfert.nl/lyceum/nieuws/tussentijdse-gmr-verkiezingen/
https://www.wolfert.nl/lyceum/schoolinfo/plus-programmas/#toggle-id-15
https://www.tudelft.nl/docenten-en-decanen/met-de-klas/preprofiel-workshops/


Bladzijde 5/8 

 

Profielkeuze klas 3 
Leerlingen uit klas 3 geven eind januari hun voorlopige profielkeuze door en aan de hand 
hiervan geven docenten een advies. De definitieve keuze geven ze op donderdag 11 april. 
Op de website kun je er veel over lezen en het profielkeuzeformulier downloaden, klik hier. 
 
Fanatieke trefbal strijd brugklas 
Donderdag 13 december 2018 was er een 
superspannend trefbaltoernooi! Leerlingen 
uit leerjaar 1 gingen fanatiek de strijd 
tegen elkaar aan. De middag was een 
groot succes! Op de foto de enthousiaste 
winnaars van team 1V3! Amy, Chimène, 
Daan, Dani, Fae, Femke, Julian, Kasper, 
Myrthe, Peter, Rens, Rodin, Sam, Stian, 
Tim en Yannick. Goed gespeeld iedereen 
en winnaars: gefeliciteerd! 
 
Studiedag (leerlingen vrij) 
Eerder hebben we dit al aangekondigd: ons team heeft op vrijdag 11 januari 2019 een 
studiedag. Alle leerlingen zijn deze vrijdag vrij. 
  
Telefoontas 
Op school willen we dat moderne media een zinvolle plek moet krijgen in de klas. Mobiele 
telefoons kunnen echter onrust in de klas veroorzaken en soms lijken we er maar niet van 
los te komen. We hebben daarom (na een pilot) besloten om in alle lokalen een telefoontas 
op te hangen.  
 
Onze leefregels hebben we als volgt aangepast: 
Een mobiele telefoon is toegestaan, mits buiten de les om. De leerling heeft bij aanvang van 
de les de uitgeschakelde telefoon uit het zicht opgeborgen (in de tas of beter: veilig in het 
kluisje) óf doet de telefoon in het vakje in de telefoontas. Na afloop van de les haalt de 
leerling - onder toezicht van de docent - de eigen telefoon eruit.  
Wanneer de telefoon nuttig is in het leerproces, kan de docent de leerling toestemming 
geven de telefoon te gebruiken. Tijdens het stilte-daltonuur mag muziek worden geluisterd 
met oordopjes/hoofdtelefoon, mits niet storend voor anderen. 
Als je je mobiel zonder toestemming gebruikt tijdens de les, of als je dan gebeld wordt, wordt 
je mobiel afgenomen, inclusief de simkaart. Je kunt hem in zo’n geval om 16.30 uur ophalen 
bij de receptie. Als je mobiel aan moet staan omdat je een belangrijk telefoontje verwacht, 
bespreek dat dan voor de les met je docent. 
  
Filmpje Rotondes Fiets veilig 
De gemeente gaat de komende maanden de rotondes aan de Klapwijkseweg en 
Boterdorpseweg veiliger maken. Er is de afgelopen tijd ter plaatse onderzoek gedaan naar 
de verkeersveiligheid en de verkeerscapaciteit. Ook met de omringende VO-scholen is 
erover gesproken. In dit leuke filmpje zie je de route die Niek op de fiets aflegt, klik HIER.  
  
Over veilig gesproken… fietst uw kind met goede 
verlichting? In het voorwoord van deze nieuwsbrief werd 
iedereen een gezond 2019 toegewenst, maar het is 
beangstigend hoeveel kinderen in het donker fietsen 
zonder licht. Een klein onderzoek laat zien dat 20% van 
onze leerlingen zonder (of met kapotte) verlichting fietst. 
In combinatie met een winterjas in donkere kleuren, is 
dat uiteraard levensgevaarlijk... 
 

https://www.wolfert.nl/lyceum/schoolinfo/profiel-en-studiekeuze/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=SQhdIKD43IA
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Wolfert Art Festival  
Noteer het in je agenda! Donderdag 24 januari is het onwijs leuke WAF-festival, het Wolfert 
Art Festival. We gaan weer een mooie avond neerzetten met allerlei exposities, workshops, 
performance, muziek, theater, eten en drinken. Dit jaar beloofd net zo leuk te worden als 
vorig jaar, dus mis het niet!! 
  
V-projecten 
Nieuw dit schooljaar zijn de v-projecten. Leerlingen uit de vwo brugklas krijgen gedurende 
zes weken en twee lesuren per week een project, dus in totaal vier v-projecten per 
schooljaar. De v-projecten worden gegeven door: Marinca van Gelder (kunst), Judith Driece 
(planologie/gamma), Natasja Pompen (taalkunde/alfa) en Guus de Vos (robotica en 
programmeren/beta). Een alfa-, bèta-, gamma- en cultuurproject dus. Het eerste en tweede 
v-project zit er bijna op voor de vwo brugklassen en ze beleven er tot nu toe veel plezier aan. 
Op naar v-project 3 en 4! 
  
Oproep ouders/verzorgers 
Door het schooljaar heen organiseren we excursies voor leerlingen. Dat kan bijvoorbeeld 
voor CKV zijn of voor beeldende vorming. Het kan in de buurt zijn, in Rotterdam of verder 
weg. Voor deze excursies hebben we altijd begeleiders nodig. Vaak vinden we genoeg 
docenten om mee te gaan, maar dat is niet altijd het geval. Daarom willen we graag uw hulp 
inschakelen. De taken van de begeleiders zijn: 

 opvangen leerlingen bij openbaar vervoer en zorgen dat ze gezamenlijk naar de locatie 
gaan en gezamenlijk weer terugkomen; 

 toezicht houden bij de activiteit. 
  
Vindt u het leuk en hebt u tijd om een groep te begeleiden bij de volgende activiteiten: 
  

Wanneer Wat Waar Tijdstip Verzamelen Klas 

Dinsdag 5/3 Hallo familie Maas theater ochtend en/of 
middag 

metrostation 
Rodenrijs 

klas 1 

Dinsdag 19/3 
  

Twee onderdelen in het 
museum en historische 
wandeling door de stad  

RMO, Rijksmuseum 
voor Oudheden in 

Leiden 

hele dag Wolfert Lyceum  
touringbus 

klas 1 

Donderdag 21/3 Twee onderdelen in het 
museum en historische 
wandeling door de stad  

RMO, Rijksmuseum 
voor Oudheden in 

Leiden 

hele dag Wolfert Lyceum  
touringbus 

klas 1  

Woensdag 17/4 RPhO meets Maas Maas theater vanaf 11.30 uur metrostation 
Rodenrijs 

klas 2 

   
Wilt u zich aanmelden? Stuur dan een e-mail naar mevrouw V/d. Gaag (jga@wolfert.nl) met: 

●        uw naam, e-mailadres en telefoonnummer; 
●        naam van uw kind en in welke klas hij/zij zit; 
●        met welke activiteit u mee wilt gaan. 

  
U kunt zich tot uiterlijk woensdag 30 januari aanmelden. Ouders/verzorgers die zich het eerst 
hebben aangemeld, zullen we het eerst vragen om mee te gaan. U krijgt dan een e-mail met 
alle informatie. We hopen op veel reacties. Alvast hartelijk dank voor uw hulp! 
  
Met vriendelijke groet, 
Mevrouw Zwijnenburg & mevrouw Verloop 
Cultuurcoördinatoren 
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Reflectiewijzer 
Hebben jullie de posters in de school zien hangen? Wat is dat voor ‘daltontaart’? Het is een 
reflectiewijzer! In de brugklas leren we namelijk de daltonvaardigheden aan. De brugklas is 
de start van vijf of zes jaar onderwijs in daltonvaardigheden. Eén van de instrumenten die we 
hierbij gebruiken, is deze reflectiewijzer: 
 

 
  
De reflectiewijzer wordt door de brugklassers zelf ingevuld in de eerste periode van het 
schooljaar - zo rond oktober. Ze kleuren de verschillende vakjes in, voor zover zij vinden dat 
ze die bepaalde vaardigheid al beheersen. Beheersen ze die volledig, dan kleuren ze het 
hele vlak. Beheersen ze het slechts gedeeltelijk, dan kleuren ze een stukje in. Aan het einde 
van het schooljaar, zo rond juni, vullen de leerlingen opnieuw de reflectiewijzer in. 
Interessant is dan uiteraard om te zien of ze gegroeid zijn op bepaalde onderdelen. 
  
Het invullen van de reflectiewijzer levert stof tot nadenken en bespreken op. De mentor kan 
hiervoor verschillende werkvormen gebruiken - dat is aan de mentor, wat de mentor het 
meest passend vindt voor die klas. Het is mogelijk om de leerlingen allemaal zelf en 
vervolgens een klasgenootje van hen de reflectiewijzer te laten invullen - dan worden de 
verschillen onderwerp van gesprek. Of de mentor kiest ervoor om bijvoorbeeld een 
ouder/verzorger de reflectiewijzer ook te laten invullen.  
  
De reflectiewijzers worden in de map daltonvaardigheden bewaard, zodat ze inzichtelijk zijn 
voor leerlingen, ouders/verzorgers, teamleider en de mentor van klas 2 en hoger.  
 
Studie- en beroepenmarkt  
Wolfert Lyceum en Melanchthon Bergschenhoek organiseren op dinsdag 12 februari hun 
gezamenlijke studie- en beroepenmarkt. In schooljaar 2018-2019 wordt dit bij de buren 
gehouden en in 2019-2020 op het Wolfert Lyceum. Het is goed om al in een vroeg te 
oriënteren op je vervolgopleiding, al is het maar om er achter te komen wat je vooral niet wilt 
gaan doen. De markt is nuttig voor alle leerlingen, maar in het bijzonder voor leerlingen uit 
klas 3 en hoger. 
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Wintersport in de voorjaarsvakantie 
Eind februari gaat een grote groep in de voorjaarsvakantie op een sportieve wintersportreis 
naar Saalbach Hinterglemm (Oostenrijk). Met zeven dagen in Hinterglemm staat skiën of 
snowboarden natuurlijk voorop, maar er is ook aan een tof avondprogramma gedacht. We 
hebben er zin in! Alle info staat in het informatieboekje op de website, klik HIER. 
  
Verleidingen in de puberteit 
Op maandag 18 februari is er voor ouders/verzorgers een ouderavond met als thema: 
verleidingen in de puberteit. Aan bod komen de keuzes waarmee opgroeiende kinderen te 
maken krijgen, denk aan alcohol, tabak en/of andere middelen, maar ook aan games, sociale 
media en internet. Opvoeders, zoals u als ouder/verzorger, maar ook scholen kunnen een 
belangrijke rol spelen bij het maken van een verstandige keuze. We heten u alvast van harte 
welkom! 
  
Reizen in maart 
Reis Griekenland 
Gymnasium klas 5 en 6 gaat begin maart op reis naar Griekenland. Op dinsdag 5 februari 
vindt de informatieavond voor de ouders/verzorgers van deze leerlingen plaats. Om alvast 
een impressie te krijgen van deze reis, lees de pagina op de website, klik HIER.  
  
Reis Ghana 
Verder gaat eind maart een groep leerlingen en docenten naar Ghana om kennis te maken 
met de actuele maatschappelijke onderwerpen en vrijwilligerswerk. Tijdens deze reis 
bezoeken ze drie grote steden: Accra (de hoofdstad van Ghana), Kumasi en Cape Coast. 
Verder bezoeken ze o.a. het fort Elmina, de E-waste en het Kakum National park. De 
voorlichtingsavond is in oktober geweest. Voor alle informatie, klik HIER. 
  
Personeel 
Vanaf 1 december is de heer Boender docent LO op het Wolfert Lyceum. De heer Boender 
is begin dit schooljaar al aangenomen, maar had een opzegtermijn van drie maanden op zijn 
oude school. Fijn dat hij er nu is! 
  
 

*** EINDE *** 
 

  
 

https://www.wolfert.nl/lyceum/schoolinfo/internationale-reizen/#toggle-id-11
https://www.wolfert.nl/lyceum/schoolinfo/internationale-reizen/#toggle-id-6
https://www.wolfert.nl/lyceum/schoolinfo/internationale-reizen/#toggle-id-5

