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Nieuwsbrief 20 juli 2020  
 

Beste leerling, ouder/verzorger, 
  
In de nieuwsbrief van 3 juli beloofden we een ‘korte nieuwsbrief’ voor de zomer, maar dat is 
helaas niet gelukt… 
 
We kijken terug op vijf prachtige diploma-uitreikingen en nooit eerder vlogen de laatste 
weken zo snel voorbij. Na de toetsweek kwam het inleveren van boeken, de 
bevorderingsvergaderingen, personeel en rooster moest rond zijn voor het nieuwe 
schooljaar en tussendoor moesten veel collega’s ‘eventjes’ 
verhuizen naar de ruime aanbouw.  
 
We verheugen ons erop jullie in het nieuwe schooljaar te 
verwelkomen, hopelijk zonder al te veel corona maatregelen, maar 
nemen nu eerst even rust. Namens het team wens ik jullie een hele 
fijne vakantie, blijf gezond! 
 
Met vriendelijke groet, 
Peter Wind 
directeur Wolfert Lyceum 
 
Vijf prachtige avonden 
Op een zeer persoonlijke wijze hebben de leerlingen uit 5 havo en  
6 vwo hun diploma ontvangen. In bijzijn van (groot)ouders/ 
verzorgers, familie/vrienden, mentor, directeur, teamleider, docenten 
en rest van het team. We zijn als schoolteam heel blij dat we dit voor 
ze hebben kunnen doen, want ze verdienden het zo!!  
 
In de onrustige maanden dat de overheid besloot dat scholen de 
deuren moesten sluiten wegens de corona maatregelen, moesten onze 
eindexamenleerlingen thuis aan de slag om hun schoolexamens voor te bereiden en online 
te maken. Ze kregen vervolgens het nieuws dat er geen eindexamens waren, maar wel RV-
toetsen (resultaatverbetertoetsen). Het laatste kon gelukkig wel weer op school, maar dit 
deden maar enkele leerlingen. 
 
Het normaal afsluiten van hun schoolloopbaan van vijf, zes (en soms zeven) jaar was er dus 
niet. In de laatste periode was de rest van de klas er niet bij, waren er geen stoomcursussen 
of snelle vraag/grap momentjes op school, was er geen gekke kolderdag, ga zo maar door… 
Alles deed een groot beroep op hun daltonvaardigheden, maar onze leerlingen volbrachten 
het met succes! We zijn onwijs trots dat het iedereen gelukt is een havo- of een vwo-diploma 
te halen. De lijst geslaagden tref je hier op onze website aan. In de lokale kranten en onze  
website staat een groot verslag van deze vijf fantastische avonden. 
  

https://www.wolfert.nl/lyceum/nieuws/100-geslaagden-wolfert-lyceum-2020/
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Boek vergeten in te leveren? 
De boekinname was in week 28. Ben je een boek vergeten in te leveren, dan kan je het 
boek met het inleverformulier (belangrijk!) tot 1 augustus gratis opsturen 
naar Van Dijk Educatie, afdeling retouren, antwoordnummer 600, 8260 WN 
KAMPEN. 
 
Aanvullende leermiddelenlijst 
Alle aanvullende leermiddelen kun je hier vinden. Uiteraard ben je niet 
verplicht deze artikelen te kopen bij Van Dijk Educatie (je kunt bijvoorbeeld 
ook terecht bij Bol.com, marktplaats, plaatselijke boekhandel, enz.)  
 
Boeken 2020-2021 

In het nieuwe schooljaar krijg je de boeken naar je huisadres, ook 

naleveringen. Controleer ze thuis goed en informeer Van Dijk Educatie in geval 

van schade en/of vermissing binnen twee weken (klantenservice Van Dijk, 

telefoon 088-2030303 of via vandijk.nl en dan inloggen op ‘MijnVanDijk’). 

Neem de tijd om je boeken te kaften, zodat ze netjes blijven...  

Tip: schrijf met potlood je naam en klas aan de binnenzijde. 
 
Inhaalprogramma’s na Corona 
Het afgelopen schooljaar was anders dan anders. Vanaf maart tot juni hebben onze 
leerlingen thuisonderwijs gehad. De één vond het heerlijk, voor de ander was het erg lastig 
om zelfstandig alle lesstof tot zich te nemen. Bij enkele leerlingen zijn achterstanden 
ontstaan. Om die achterstanden weg te werken, zijn er diverse plannen: vvv-uren, extra 
daltonuren en op donderdagmiddag een bijspijkerprogramma via de Studiekring. De 
subsidieaanvraag hiervoor loopt. In september wordt u geïnformeerd over de diverse 
inhaalprogramma’s.  
 
Blue Whale Challenge 
In de afgelopen weken is de Blue Whale Challenge op Instagram wederom opgedoken. Ook 
op school werd er door leerlingen over de challenge gesproken. Daar zijn wij erg van 
geschrokken. Middels de links hieronder, willen wij jullie informeren en waarschuwen voor 
de nare gevolgen die deze challenge kan hebben; belangrijk is, dat de (be)dreigingen in dit 
'spel' nep zijn. Lees de artikelen goed door. Aan ouders het verzoek om alert te zijn. Wij 
vragen u om met uw kind in gesprek te gaan over de gevaren van deze challenge. 

https://nos.nl/artikel/2339777-blue-whale-challenge-duikt-weer-op-in-nederland.html 
https://www.telegraaf.nl/nieuws/127584431/zelfmoordspel-blue-whale-challenge-is-terug-
politie-slaat-alarm-kinderen-worden-afgeperst 

Elise de Jong, ondersteuningscoördinator 
 
Reizen klas 1, 2 en 4 
Hoe ziet het leven eruit in september? Niemand weet het. We hebben de reizen van klas 2 
en 4 daarom in april reeds geannuleerd. De reis voor klas 4 is naar april 2021 verplaatst. 
Met de reis in klas 2 (Ardennen) lukte dat helaas niet, omdat de temperaturen in april nog te 
laag kunnen zijn om een survivalachtige reis te organiseren. We gaan in de oorspronkelijke 
reisweek in september 2020 voor leerjaar 2 een alternatief programma aanbieden. Bij de 
start van het schooljaar horen jullie daar meer over. Het brugklaskamp staat voorlopig nog 
gepland in september 2020. De grote vraag is: mogen we dan gaan met 171 nieuwe 
brugklassers? We kunnen eventueel later in 2020 gaan of ook deze reis verplaatsen naar 
april 2021, maar dan zal het karakter van een kennismakingskamp wel geheel anders zijn. 
Zoals het er nu uitziet, gaat het kamp door in september. We duimen dat dit zo blijft.  
  

https://www.vandijk.nl/webshop/composePackage/selectPackage?institute=50813383
http://vandijk.nl/
https://nos.nl/artikel/2339777-blue-whale-challenge-duikt-weer-op-in-nederland.html
https://www.telegraaf.nl/nieuws/127584431/zelfmoordspel-blue-whale-challenge-is-terug-politie-slaat-alarm-kinderen-worden-afgeperst
https://www.telegraaf.nl/nieuws/127584431/zelfmoordspel-blue-whale-challenge-is-terug-politie-slaat-alarm-kinderen-worden-afgeperst
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We gaan weer wintersporten in 2021 
Niet nu natuurlijk. Eerst gaan we genieten van al het moois wat de zomer te bieden heeft!  
Maar ook komend schooljaar wordt er op het Wolfert Lyceum weer een wintersportreis 
georganiseerd in de voorjaarsvakantie voor leerlingen uit klas 3 en hoger. Aan het begin van 
het schooljaar voorzien de heer Azaroiali en de heer Den Boer de leerlingen van meer 
informatie. 
 
Groene week oktober 2020 
De afgelopen drie jaar hebben twee leerlingen van onze school, Chelsea van Schaik en Jip 
Sloover, de groene week georganiseerd met het doel om de school milieubewuster en 
groener te maken. Ze hebben besloten om het organiseren van de groene week volgend 
schooljaar aan nieuwe enthousiaste medeleerlingen over te dragen. Dit omdat zij na volgend 
jaar gaan stoppen. We willen graag nieuwe ideeën van andere leerlingen. 
 
Wat is de groene week? 
● Elke schooljaar organiseren wij een week die in het teken staat van het milieu.  
● Wij bedenken leuke dingen om de school en medeleerlingen milieubewuster te maken. 

Bijvoorbeeld hebben wij een petfles in de school gezet voor plastic flesjes. 
● Ieder jaar maken maken wij presentaties voor de hele school die in de mentorles 

getoond worden. 
 
Wat doe je bij de organisatie van de groene week? 
● Je bereidt een milieules voor die aan de hele school gegeven wordt in de mentorles.  
● Je bedenkt nieuwe plannen om de school milieuvriendelijker te maken. 
● Je bespreekt alle plannen met mevrouw Pompen (npo). 
● Het eerste jaar werk je nog met ons samen, daarna zijn we nog bereikbaar voor vragen. 
 
Tijdpad 
● Deadline voor aanmelden als jij de groene week wil organiseren: vrijdag 11 september.  
● Bekendmaking nieuwe organisatoren van groene week: maandag 21 september. 
● De groene week: maandag 5 oktober t/m vrijdag 9 oktober 2020.   
 
Ben je geïnteresseerd of heb je verdere vragen? Meld je dan aan door een mailtje te sturen 
naar wlgroeneweek@wolfert.nl. Hierna ontvang je meer informatie over het verdere proces.  
 
Groetjes en een fijne zomervakantie, 
Jip Sloover en Chelsea van Schaik 

 
Highlights activiteiten 

● Zomervakantie van maandag 20 juli t/m vrijdag 28 augustus 
● Uitreiking rooster: dinsdag 1 september  
● Eerste lesdag: woensdag 2 september  
● Schoolfotograaf: dinsdag 8 september 
● Informatieavonden klas 1 dinsdag 8 september, klas 2 havo woensdag 9 september, klas 

2 vwo donderdag 10 september, klas 3 vwo donderdag 8 oktober, klas 4 havo en 5 vwo 
maandag 21 september, klas 5 havo en 6 vwo dinsdag 22 september (klas 4 vwo heeft 
geen ouderavond). 

● Reisweek (klas 1): week 38 (14  t/m 17 september en 18 september vrij) 
● Activiteitenweek klas 2: week 38 (vanaf 14 september) 
● Groene week: week 41 (vanaf 5 oktober) 
● Herfstvakantie: week 43 (vanaf 19 oktober) 

Kijk wekelijks in de jaaragenda op de website, zodat je niks mist! 
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Geboren 
- Loes, dochter van Eline van Adrighem (docent beeldende vorming)  
- Vigo, zoon van Mark de Rooij (roostermaker) 
- Thijs, zoon van Freek van der Sman (docent economie) 
- Dasse, zoon van Merel van Engelen (docent beeldende vorming/examensecretariaat) 

Schoolteam  
We nemen afscheid van deze medewerkers: 

● de heer Michalski (JMI), docent Duits, naar andere middelbare school. 
● de heer Geuzendam (MGZ), docent Duits, naar andere middelbare school. 
● de heer Schoumans (RNS), docent wiskunde, naar andere middelbare school. 

● mevrouw De Wijn (YWI, docent wiskunde en roostermaker, gaat uit het onderwijs en 

heeft een nieuwe baan. 

● de heer Simkens (SSI), docent Engels, emigreert met zijn gezin naar Zweden.  

● mevrouw Pinarci (TPI), docent mens & natuur, naar andere middelbare school. 

● mevrouw Ost (KOS), docent bedrijfseconomie, gaat volledig naar Wolfert Dalton 

● mevrouw Dullemen (MDU), TOA, heeft tijdelijk bij ons gewerkt wegens 

zwangerschap/bevallingsverlof mevrouw De Rijke 

● mevrouw Hemelaar (LHE), docent mens & natuur, naar andere middelbare school.  

Dank voor alle momenten die we hebben gehad en wat we van elkaar mochten leren! 
 
Voor het nieuwe schooljaar zijn er wegens uitbreiding, zwangerschapsverlof of vertrek 
nieuwe docenten aangesteld: 

● mevrouw Leever-Jans (DLE), docent Engels. 
● de heer van den Bos (YBS), docent wiskunde 
● mevrouw Meijer - Rodenburg (JME), docent wiskunde 
● de heer Brons (ABN), docent Duits 
● de heer Fuchs, (STRFU), docent lichamelijke opvoeding 
● mevrouw Vervloet (QVE), docent bedrijfseconomie 
● mevrouw Plank (JPN), docent Duits 
● mevrouw De Rooij (ERO), docent Nederlands 
● mevrouw Geurts (MAE), docent wiskunde 
● mevrouw Portengen-Zetz (MPZ), o.a. medewerker OLC 

We kijken uit naar hun komst en wensen ze veel plezier en succes toe! 
 
Juniormentoraat 
Oudere leerlingen helpen jongere leerlingen, een prachtige daltongedachte. Deze gedachte 
komt tot uiting tijdens het tutorleren, de daltonuren en het juniormentoraat. Leerlingen uit 5 
vwo mogen juniormentor worden van een brugklas. Ze zijn het hele jaar verbonden aan een 
bepaalde brugklas. Ze zijn aanwezig tijdens de wenmiddag, gaan mee op kamp en 
excursies met die brugklas, zijn de vraagbaak in de wandelgangen en in gezamenlijke 
daltonuren, wonen (als het rooster het toelaat) af en toe een mentorles bij, enzovoorts. 
Kortom: een fantastische hulp van de seniormentor en een veilige vraagbaak voor de 
nieuwe leerlingen van onze school. 
 
De leerlingen zitten nu uiteraard nog in 4 vwo en hebben in juni een mooie motivatiebrief 
geschreven. Want juniormentor, dat word je niet zomaar, daar moet je een selectie voor 
doorlopen. Nadat de motivatiebrieven binnen waren, volgden de sollicitatiegesprekken met 
alle kandidaten. We hebben maar liefst negen enthousiaste juniormentoren aangenomen en 
gaan er met elkaar een topjaar van maken!  
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Dit zijn ze geworden:  

● Esmee Riemslag voor 1hv1 (WBA = mentor) 
● Emilie Hogan voor 1hv2 (MVB = mentor)  
● Zara van der Velden voor 1hv3 (MAG = mentor) 
● Tess van Wageningen voor 1hv4 (SWE = mentor) 
● Noa Kraaijenbos voor 1v1 (GHA = mentor) 
● Gwen Wubben voor 1v2 (GVO = mentor) 
● Do Muiser en Roos Streefkerk voor 1v3 (LIJ = mentor) 

 
Juniormentoren in de dop: heel veel succes!  
 
Huiswerkbegeleiding Studiekring 
Studiekring geeft al ruim 7 jaar huiswerkbegeleiding, bijlessen en diverse trainingen in het 
Wolfert Lyceum. Wij helpen leerlingen die net dat extra steuntje in de rug kunnen gebruiken. 
De vestiging van Studiekring is gehuisvest in de school zelf, waardoor de leerlingen meteen 
na hun laatste les hun huiswerk kunnen maken in een vertrouwde omgeving. Wij staan 5 
dagen per week klaar met een team van docentbegeleiders om leerlingen te helpen met hun 
huiswerk.  
 
De begeleiding van alle leerlingen wordt op maat gemaakt, door een individueel plan van 
aanpak waarin aandachtspunten en leerdoelen beschreven staan. Wij vinden het belangrijk 
om de ouders en de school goed op de hoogte te houden van de ontwikkeling van de 
leerlingen. Daarom wordt dit plan van aanpak tweemaandelijks door ons geëvalueerd met 
de ouders en bij toestemming van de ouders ook met de mentor. Daarnaast is er vier keer 
per schooljaar de mogelijkheid om langs te komen op de vestiging voor een gesprek met de 
begeleider van uw zoon of dochter. Wekelijks worden de leerling, ouder en mentor op de 
hoogte gehouden van wat er bij Studiekring gedaan is en waar nog aandacht aan besteed 
moet worden. De lijntjes zijn dus kort.  
 
Naast huiswerkbegeleiding verzorgen wij ook individuele bijlessen. Zijn er moeilijkheden met 
een specifiek vak? Dan is bijles de uitkomst! Vanaf volgend schooljaar bestaat er ook de 
mogelijkheid voor examenleerlingen om deel te nemen aan examenjaarbegeleiding. De 
begeleiding start direct vanaf het begin van het examenjaar met een voor de leerling op 
maat gemaakt pakket wat bestaat uit o.a. bijlessen, coaching, huiswerkbegeleiding en 
examentraining. Zo gaat uw zoon of dochter extra goed voorbereid de examens in! 
Geslaagd idee toch?  
 
Meer informatie of een adviesgesprek aanvragen?  
Ga naar: www.studiekring.nl/bergschenhoek  
Yves Moret (vestigingscoördinator, 06-10473212, yvesmoret@studiekring.nl) 
 
 

  
*** EINDE *** 

http://www.studiekring.nl/bergschenhoek
mailto:yvesmoret@studiekring.nl

