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Nieuwsbrief september 2019  
 
Beste leerling, ouder/verzorger, 
 
Na een vakantie is het weer prettig om te starten en we hopen 
dat iedereen een fijne vakantie heeft gehad.  
Het opstarten is natuurlijk weer een flinke klus met als extra 
uitdaging dit jaar alle bouwactiviteiten. De school is daarbij 
zeer afhankelijk van de planning van de aannemer die weer 
afhankelijk is van zijn onderaannemers en leveranciers. Een complex geheel, dat zeker een 
grote mate van flexibiliteit van de school, het personeel en natuurlijk de leerlingen vergt. 
Maar uiteindelijk komt toch de gewenste uitbreiding! 
 
Wederom een spannend jaar dus. We gaan daar iets moois van maken! 
 
Met vriendelijke groet, 
Peter Wind 
Directeur Wolfert Lyceum 
 
Boeken en rooster 
Voor leerlingen uit de bovenbouw geldt, dat zij in Magister moeten kijken in welke klas 
ze geplaatst zijn. Dit is van belang om te kijken in welk lokaal de boeken gereed staan. 
De klassenindeling is nog niet definitief, die wordt pas morgen (dinsdag) bekend 
gemaakt, samen met het individuele rooster. Bij de receptie hangt een overzicht van 
klassen en lokalen. 
 
Start van het schooljaar 
Het kost natuurlijk tijd om alle leerlingen na de zomervakantie weer goed op de rit te zetten, 
maar er zijn enkele activiteiten die het rooster even op zijn kop zetten: 
 

DI 3-9 Mentorprogramma: 
Klas 1: 11.00 - 14.00 uur 
Klas 2 en hoger: 9.30 - 10.30 uur 
Er hangt een lokalenrooster bij de receptie. 

WO 4-9 8.15 uur start lessen leerjaar 2 t/m 6 
Klas 1 heeft ICT dag (apart rooster volgt) 

DO 5-9 Toneelstuk klas 1 (apart rooster volgt) 
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De nieuwe brugklassers hebben woensdag 4 september een ICT dag, om ze een goede 
start te geven. Dit betekent dat de mentoren uit het eerste leerjaar die dag actief bezig zijn 
met hun klas en een dagdeel (1e t/m 4e of 5e t/m 8e lesuur) geen lesgeven aan de andere 
leerjaren. Er komt voor woensdag een aangepast rooster. Donderdag levert het toneelstuk 
ook lesuitval op voor de brugklasmentoren. Ook voor andere leerjaren zijn er dit schooljaar 
diverse informatiemomenten, dus blijf het dagrooster in Zermelo dagelijks in de gaten 
houden. 
 
Leerlingbegeleiders en het MT 
Het MT in uitgebreid. Casper Weijs is erbij gekomen als teamleider bedrijfsvoering en Els 
Meijknecht als teamleider onderwijs. Het MT is nu, na het vertrek van Irma Westheim, weer 
op volle sterkte. 
 
De teamleiders krijgen daarnaast ook ondersteuning van leerlingbegeleiders. Deze drie 
personen (Benjamin Vliegenthart (3 t/m 6 vwo), Anwar Oedairadsingh (2 t/m 5 havo) en 
Geert van der Burg (brugklas en 2 vwo) ondersteunen de teamleider bij leerling gerelateerde 
zaken. Denk bijvoorbeeld aan het maken van inhaalroosters voor langdurig zieke kinderen, 
leerlingen die eruit gestuurd zijn opvangen, gesprekken met leerlingen, enz.  
Voor ouders en leerlingen blijft de mentor het eerste aanspreekpunt. 
 
Rooster 
Het rooster is in grote lijnen klaar en we gaan daarmee de komende weken mee aan de 
slag. Na de reisweek van leerjaar 1, 2 en 4 zullen de eventuele wijzigingen doorgevoerd 
worden. Wij willen op deze manier ervoor zorgen dat er niet te grote wijziging komen, maar 
pas na de reisweek. Hou dus goed het rooster in Zermelo in de gaten. 
 
Mobiel in de tas 
Halverwege dit jaar is in elk lokaal een telefoontas opgehangen. Niet 
elke docent maakte daar tijdens de les gebruik van. Vanaf dit schooljaar 
wel. Gelijk vanaf de start van het schooljaar gaat je mobiel (stil) tijdens 
de les in de tas. Je mobiel in je kluisje bewaren mag natuurlijk ook. 
Scheelt een hoop gedoe. Gaat je telefoon af in de klas dat mag je hem 
om 16.30 uur komen halen op de receptie. 
 
Week 38 (maandag 16 t/m vrijdag 20 september) 
De derde lesweek is de reisweek. De leerlingen uit klas 1, 2 en 4 zijn op 
reis. De leerlingen uit klas 3 en 5 vwo krijgen een aangepast lesprogramma met diverse 
lessen en activiteiten. De leerlingen uit klas 5 havo en 6 vwo zijn bezig met het 
profielwerkstuk en keuze van hun vervolgonderwijs. Voor het profielwerkstuk volgen zij 
workshops en krijgen ze individuele begeleiding. De Vrije Universiteit komt een afvaardiging 
van verschillende studies voorlichting geven op school en onze leerlingen uit 5 havo trekken 
er op uit en gaan live beleven wat het betekent om bij Inholland een opleiding te volgen. 
 
Informatieavonden voor ouders 
Dinsdag 10 september 19.30 - 21.30 uur: klas 1 
Woensdag 11 september, vanaf 19.30 uur: klas 2h 
Donderdag 12 september, vanaf 19.30 uur: klas 2v 
 
Maandag 23 september,  vanaf 19.30 uur: voorexamenklassen - 4h (auditorium) en 5v (aula) 
Dinsdag 24 september,  vanaf 19.30 uur: examenklassen - 5h en 6v 
 
Donderdag 3 oktober,  vanaf 19.30 uur: klas 3h 
Dinsdag 29 oktober,  vanaf 19.30 uur: klas 3v (profielkeuze) 
 
Tip: kijk wekelijks in de jaaragenda op de website, zodat je niks mist! 
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Ouderraad 
De Ouderraad zoekt nieuwe leden, want wegens het behalen van een havo- of vwo-diploma 
van hun zoon/dochter namen enkele leden afscheid. De Ouderraad vergadert zesmaal per 
jaar op maandagavond en overlegt dan met de directie over allerlei zaken die spelen in en 
om de school. Tevens organiseren zij elk jaar een thema-avond. Op onze website staat hier 
meer informatie over de Ouderraad. De Ouderraad vergaderingen zijn openbaar en de 
eerstvolgende vindt plaats op maandag 23 september om 19.45 uur. Komt u ook? 
 
Bouw 
Afgelopen week is gestart met het strippen van de zijkant en dat zal 
komende week nog verder gaan. De basis is klaar en het wachten is nu op 
de stalen constructie. 
 
Fietsen 
Door de bouw zijn wij een aantal fietsstal plekken kwijt op het schoolplein. 
Dit is opgelost door extra plekken buiten het terrein te creëren Deze 
plaatsen worden deze week nog gerealiseerd aan de kant van het fietspad 
dat langs onze buren het Melanchthon loopt. 
We hadden graag gewild dat de rekken in de vakantie werden geplaatst, 
maar door leveringsproblemen is dat nu pas deze week. 
 
Lichamelijke opvoeding 
Het vak lichamelijke opvoeding wordt tot de herfstvakantie buiten gegeven 
op de locatie van voetbalvereniging CVV Berkel, Het Hoge Land 25 in Berkel en Rodenrijs. 
Het is ongeveer tien minuten fietsen vanuit school (voor routebeschrijving klik hier). Indien 
door de voorspelde weersomstandigheden besloten wordt binnen te gymmen in Sporthal de 
Zijde, komt dit z.s.m. op de website te staan. 
  
We sporten in het verplichte sporttenue dat te bestellen is via de sportwinkel ‘Intersport 
Doesburg in Berkel en Rodenrijs’’ (klik hier).  
 
Verdere informatie over het vak lichamelijke opvoeding: 
- De regels met betrekking tot het vak LO staan hier op de website. 
- Het melden van eventuele blessures gaat via een blessureformulier, deze is hier te vinden 
op de website. De leerling dient het formulier ingevuld en ondertekend mee te nemen naar 
zijn/haar docent LO. 
 
Personeel 
Mevrouw L. Huizer van der Berg (drama) is in de vakantie bevallen van 
een zoon Raf en mevrouw P. van der Berg (Duits) is bevallen van een 
dochter, Anna. We wensen beide collega’s een fijne kraamtijd toe. 
 
Wachten is op de baby van mevrouw R. Verloop (beeldende vorming). 
 
 

- EINDE - 

https://www.wolfert.nl/lyceum/schoolinfo/ouderraad/
https://www.wolfert.nl/lyceum/schoolinfo/ouderraad/
https://goo.gl/maps/Sttt2s6KB9t
https://goo.gl/maps/Sttt2s6KB9t
https://www.wolfert.nl/lyceum/schoolinfo/schoolkosten-en-boeken/#tab-id-8
https://www.wolfert.nl/lyceum/schoolinfo/regels-en-afspraken/#toggle-id-1
https://www.wolfert.nl/lyceum/schoolinfo/regels-en-afspraken/#toggle-id-1
https://www.wolfert.nl/lyceum/wp-content/uploads/sites/3/2017/11/LO_brief_ouders_26-04-2012_1371027770_1371535392.pdf
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