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Nieuwsbrief 30 april 2021 
 
Beste (nieuwe) leerlingen, ouder(s)/verzorger(s),  
 
Met trots kan ik zeggen dat Wolfert Lyceum groeit. Met die groei, past ook een nieuwsbrief in 
een nieuwe vorm. Na de meivakantie gaan we die tweewekelijks uitsturen - meer hierover 
leest u in deze nieuwsbrief.  
 
Er breekt een drukke tijd aan met maar liefst drie tijdvakken voor de eindexamens. Namens 
het team wens ik 5 havo en 6 vwo heel veel succes toe met alle voorbereidingen. Achter de 
schermen zijn we al druk bezig met jullie diploma-uitreiking op vrijdag 16 juli, zodat we er 
een geslaagd feestje van kunnen maken.  
 
Geniet van de vrije dagen en tot over twee weken! 
 
Met vriendelijke groet, 
Peter Wind 
directeur Wolfert Lyceum 

 
Wolfert Lyceum wordt mijn school!   
In maart zijn er veel nieuwe kinderen uit groep 8 ingeschreven, 
die gekozen hebben voor het Wolfert Lyceum. In totaal hebben 
195 leerlingen zich ingeschreven en zij worden verdeeld over 
zeven klassen. Toekomstige brugklassers en 
ouders/verzorgers heten we bij deze van harte welkom! We 

vinden het echt ontzettend fijn dat je voor onze gezellige school met het uitstekende 
daltononderwijs kiest. De stap van basisschool naar voortgezet onderwijs is best spannend, 
maar op het Wolfert Lyceum doen we er alles aan om te zorgen dat jij je hier snel thuis voelt 
en alles uit jezelf haalt. Na de meivakantie komt er een mail met o.a. de concept 
klassenindeling, informatie over het Chromebook, de gymkleding, een uitnodiging voor de 
kennismakingsmiddag, enz. Noteer alvast in je agenda: 
 
Wenmiddag woensdag 30 juni (of woensdag 7 juli). 
Je hoeft niet in spanning de zomervakantie in, want je krijgt gelukkig je mentor en 
klasgenoten eerder te zien! Op woensdagmiddag 30 juni maken jullie kennis met elkaar. Als 
je die dag niet kunt, dan ben je op woensdagmiddag 7 juli van harte welkom.  
 
Brugklaskamp (maandag 4 t/m donderdag 7 oktober) 
Om elkaar goed te leren kennen, gaan we met alle brugklassen vier dagen naar Lievelde. 
 
Zijn er nog vragen? Neem dan gerust contact op met onze teamleider brugklas, mevrouw 
Pompen (telefonisch: 010-3401440 (school) , 06-28238939 (rechtstreeks) of mail: 
npo@wolfert.nl). We hebben er veel zin in! Tot gauw! 
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NPO (Nationaal Programma Ondersteuning) 
Corona heeft afgelopen periode de wereld op zijn kop gezet. Ook op school gaat het anders 
dan we hadden gepland. Wij zien dat onze leerlingen het moeilijk hebben: minder contact 
met  leeftijdsgenoten, minder ritme en soms slechtere schoolprestaties. Corona heeft op 
iedereen een grote impact. Met elkaar willen we dit doorbreken. Daarom werken we aan een 
plan om vanaf het nieuwe schooljaar onze leerlingen te ondersteunen waar het nodig is. 
Hieronder vertellen wij er meer over: 
 
Financiering vanuit de overheid.  

De ministers van Onderwijs, Arie Slob en Ingrid van Engelshoven, maakten in februari 2021 
bekend dat zij 8,5 miljard euro uittrekken voor het onderwijs: het Nationaal Programma 
Onderwijs. Zo willen de ministers alle leerlingen - ondanks de coronacrisis - kansen bieden 
die zij verdienen. Scholen moeten een plan maken hoe zij hun leerlingen willen 
ondersteunen en hoe zij achterstanden willen wegwerken. En dan krijgen de scholen in de 
zomer een geldbedrag om hun plan uit te voeren. Helaas is het nu nog onbekend hoeveel 
dit gaat zijn. Zoals altijd is het Wolfert Lyceum een beetje eigenwijs en starten wij alvast met 
de voorbereidingen van ons plan.   

Stap 1: Beginnen met wat school leuk maakt   

Als de leerlingen in september weer naar school komen, beginnen we met wat school leuk 
maakt. We zorgen dat onze leerlingen weer plezier krijgen in het samen naar school gaan. 
Zeker voor de nieuwe leerlingen vinden we het belangrijk, dat zij kennismaken met hun 
klasgenoten en docenten. In het écht. Onze school wordt zo weer een fijne plek waar 
iedereen zichzelf kan en durft te zijn.   

Stap 2: Samen aan de slag   

Na het wennen aan het schoolritme, stropen we de mouwen op. We gaan aan de slag! 
Voor iedere leerling kijken we wat hij of zij nodig heeft. De mentor spreekt met de leerling 
en met de ouder(s) of verzorger(s) over hoe het gaat en hoe de mentor kan helpen. Met de 
mentor praten jullie over drie dingen:   

1. Hulp bij vakken: vindt uw zoon of dochter een bepaald vak lastig en/of loopt hij of zij 
achter met dat vak? Mogelijk is daar extra ondersteuning voor binnen de school. 

2. Hulp bij leren: hoe bereid je je voor op een toets? Hoe plan je je huiswerk? Met deze 
zogenaamde executieve functies gaan we aan de slag om uw kind bij te spijkeren.    

3. Goed in je vel zitten: hoe voelt uw zoon of dochter zich? We kunnen ons voorstellen dat 
de coronamaatregelen mogelijk effect hebben op hoe uw kind zich voelt. Dat uw kind 
zich lusteloos voelt of zelfs depressieve gevoelens heeft. Ook hierbij willen we hen 
graag ondersteunen en hulp bieden.  

 
De voorbereidingen zijn al gestart  

Een goede voorbereiding zorgt voor een succesvolle uitvoering van ons plan. Daarom 
zijn we al gestart. Onder andere door te inventariseren welke vragen onze leerlingen 
hebben en welke onderwerpen niet of te weinig aan bod zijn gekomen in het afgelopen 
schooljaar. Daarnaast zoeken we nieuwe collega’s; collega’s die uw kind(eren) kunnen 
helpen met leren en die hen helpen om lekkerder in hun vel te zitten.   

Tot slot 

De komende maanden zijn we druk aan de slag om een plan van aanbod te maken. 
Afhankelijk van de financiële mogelijkheden gaan we kijken welke ondersteuning we 
kunnen organiseren. Een complexe vraag die we in deze komende drukke tijd moeten 
beantwoorden. Voor de zomervakantie verwachten we een duidelijker beeld te hebben. 
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Testen van leerlingen 
Ondertussen zijn we gewend aan alle maatregelen; handen wassen, mondkapje op en 1,5 
meter afstand houden. Vanaf vandaag komt hier een nieuwe mogelijkheid bij: het zelftesten. 
We zijn blij dat dit nu mogelijk is, want nu kunnen we er sneller achter komen of iemand wel 
of geen corona heeft. Er worden al zelftesten geleverd voor het personeel en na de vakantie 
verwachten we dat er meer testen zijn voor leerlingen. 
 
Hieronder leggen we uit wat een zelftest is en wat erbij komt kijken. 
 
Waarom zelftesten? 
Met een zelftest voorkomen we dat er in het geval van een besmetting, een klas naar huis 
wordt gestuurd, want we weten dan heel snel of er wel of geen besmetting is. Ook al heb je 
(nog) geen klachten, je kan drager zijn van het virus en het dus doorgeven aan iemand die 
wél ziek wordt. Alleen door testen kunnen we de verspreiding van het virus indammen en 
kun jij gewoon je lessen weer in de klas volgen. In de nabije toekomst willen we natuurlijk 
voorkomen dat veel leerlingen thuiszitten.  
 
Wanneer krijg je een zelftest? 
Als we weten dat een leerling positief getest is, dan krijgen de leerlingen uit je klas of cluster 
aan het eind van de schooldag een zelftest aangeboden om op te halen bij de receptie. 
Zodra je thuis bent, kun je direct testen en na 15 minuten weet jij of je het virus hebt. Let op: 
testen doe je niet op school, maar thuis (in nabijheid van je ouders).  
 
Hoe werkt de zelftest? 
Als je in dezelfde klas zit als de besmette persoon, dan ontvang je via de receptie een 
zelftest. De test kun je gemakkelijk bij jezelf afnemen en lijkt op die van de GGD-testlocatie. 
Maar gelukkig hoeft het staafje niet zo diep in je neus als bij de GGD én hoeft het ook niet in 
je keel. Bij de test zit instructiemateriaal over hoe de test gebruikt moet worden. Na 15 
minuten is de uitslag bekend. 
 
Wat te doen als je positief getest bent? 
Als je positief bent getest, meld je dit telefonisch bij de receptie via: 010-3401440 en blijf je 
thuis in quarantaine. Belangrijk is dat je óók contact opneemt met de GGD om een test te 
doen op een GGD-testlocatie. Deze tweede test is nodig voor de start van het bron- en 
contactonderzoek. 
 
Je bent negatief getest en wat nu? 
Er is geen coronavirus bij je gevonden. Je kunt de volgende dag gewoon weer naar school. 
De uitslag van de test is 48 uur geldig. Krijg je toch (milde) klachten? Neem dan alsnog 
contact op met de GGD om een coronatest te doen bij een GGD-testlocatie. 
 
Is toestemming van ouder(s)/verzorger(s) nodig? 
We mogen je niet verplichten om de zelftest af te nemen en/of om de uitslag met ons te 
delen, maar je begrijpt dat het heel belangrijk is, omdat je hiermee een uitbraak kunt 
voorkomen. We gaan uiteraard vertrouwelijk om met de registratie van een besmetting. 
Op dit moment wordt uitgezocht hoe in Magister ouder(s)/verzorger(s) kunnen aangeven of 
gegevens van hun kind voor bron- en contactonderzoek aan de GGD doorgegeven kunnen 
worden. 
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Is het belangrijk om te testen?  
Ja! Alleen zo kunnen we de verspreiding van het virus indammen en kun jij gewoon je 
lessen weer in de klas volgen in plaats van achter je beeldscherm. Ook voor ons is 
zelftesten nieuw, dus het zal af en toe wennen en zoeken zijn hoe we het beste kunnen 
omgaan met het inzetten van de zelftest. Maar één ding is zeker: het gaat ons zeker helpen! 
 
Nieuwsbrief krijgt nieuw jasje 
Om leerlingen en ouders te informeren gaan we de vele losse mailtjes in een tweewekelijkse 
nieuwsbrief bundelen. Na de meivakantie gaat er veel veranderen: 

- een nieuwe look, hieronder een kleine impressie (screenshots). 
- verspreiding via mailchimp (afmelden kan, maar kan niet handig zijn i.v.m. belangrijke 

informatie die gemist wordt). De nieuwsbrief raadplegen kan altijd via de website. 
- de frequentie wordt tweewekelijks op vrijdag (vanaf vrijdag 28 mei). 
- data van activiteiten staan bovenaan (jaarkalender). 
- er komt speciale aandacht voor twee klassen in elke editie (in the spotlight). 
- informatie over personele wijzigingen wordt gebundeld in de tweewekelijkse nieuwsbrief 

 
 

 
 
 
Ouderbijdrage nieuwe schooljaar  
In onze vorige nieuwsbrief schreven we al over de verlaging van de vrijwillige ouderbijdrage 
naar 160 euro. Na overleg met de MR is het bedrag verder verlaagd naar: 150 euro. De 
ouderbijdrage in 2021-2022 is dus verlaagd met 28 euro t.o.v. vorig schooljaar. 
 
Diploma-uitreiking 
Ook tijdens de diploma-uitreiking gelden er naar alle waarschijnlijkheid 
nog diverse corona-maatregelen. Wel kunnen we jullie alvast melden 
dat op vrijdag 16 juli 2021 de diploma-uitreiking zal plaatsvinden. 
Gedurende de gehele dag doen wij ons uiterste best om van de 
uitreiking een feestelijk moment voor leerlingen en ouders te maken. 
Examenkandidaten: hou deze dag vrij! 
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Gymkleding doneren 
Uit je gymkleding gegroeid of ga je van school? Lever je schone gymkleding dan in bij onze 
receptie, dan geven wij de kleding door aan mensen die minder te besteden hebben. Zij zijn 
heel blij met jouw gymkleding. Dank alvast! 
 
Geboren 
Diego Van Parreren (DPA) is trotse vader geworden van een dochter: Lúa. 
Quirine Vervloet (QVE) is bevallen van een schitterende zoon: Daan. 
 
Na de meivakantie gaan er drie collega’s met zwangerschapsverlof:  
Petra van den Berg, Tess Vooges en Marianne Ruygrok. We wensen hen 
een fijn verlof. In de tweewekelijkse nieuwsbrief zult u spoedig lezen als ook zij trotse 
mama’s zijn geworden.  
 
Schoolteam 
Door het zwangerschapsverlof van collega’s (zie boven), wordt er hier en daar geschoven 
met klassen. In de laatste fase van het schooljaar is dat verre van ideaal. We zijn blij dat we 
dit intern als volgt kunnen oplossen: 
 
Vervanging Petra van den Berg (docent Duits): 
- alle klassen van Petra van den Berg (PBG) gaan allemaal naar Senad Delic (SDE).  
 
Vervanging Tess Vooges (mentor 3h3 en docent beeldende vorming en CKV): 
- klas 3H3 krijgt als mentor Siep Bussink (SBU). Hij is bekend in de klas als docent 

scheikunde. 
- lessen beeldende vorming en CKV: 
- klas 1hv1 krijgt mevrouw Claudia Terreehorst (CTE) 
- klassen 2h1, 2v1 en 3v1 krijgen Mirjam Visser (MVI)  
- klassen 3h1 beeldende vorming en 4h1 CKV krijgen Rikky Verloop (RVL) 
- klas 4v CKV1 wordt verdeeld over de andere CKV klassen. 
 
Vervanging Marianne Ruyrok (mentor 2v1 en docent wiskunde): 
- klas 2v1 krijgt als mentor Juul Meijer-Rodenburg (JME). Zij wordt ook docent wiskunde 

van deze klas.  
- klas 1hv2 krijgt Sander Wiese (SWE) 
- klas 1hv3 krijgt Jermo Kraan (JKN)  
- klas 1v2 krijgt wiskunde van Sima Aliasgari (SAI).  
 
Verdere wijzigingen: 
De mentor van klas 2v2 is Olle de Bos. Hij herstelt met zijn gezin van Corona, dat herstel zal 
langere tijd gaan duren en daarom hebben we besloten hem te ontlasten in zijn 
werkzaamheden. Per direct wordt zijn mentoraat overgedragen aan Geert van der Burg (B-
groep) en Natasja Pompen (A- en C-groep). Beide zullen dit blijven doen tot het einde van 
dit schooljaar. Klas 2v2 kan ook Najib Azaroiali benaderen voor mentorzaken tijdens de 
gymles of Rutger Sliep tijdens de lessen Nederlands. Gelukkig is Olle de Bos wel in staat om 
zijn lessen mens & natuur te geven, dus de leerlingen blijven hem in die rol ontmoeten.  
 
Daarnaast hebben we vrij plotseling afscheid moeten nemen van onze invaldocent Engels 
Nathalie Perez (NPE). Gelukkig hebben we snel een goede vervanger gevonden in de 
persoon van Perla den Boer (PBO). Perla den Boer gaat na de meivakantie de lessen 
Engels verzorgen voor de klassen 4h2, 4v1, 4v2, 4v3  en 5v1. 
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Helaas is onze docent Reyhan Sakalli (RES) nog niet hersteld. De lessen werden voor een 
deel tijdelijk overgenomen door Savannah Barents (SBT). Savannah Barents blijft ook na de 
meivakantie klas 3h1 lesgeven. Klas 1hv3, 1v3, 2hv1 en 2v3 gaan naar Dominique Leever-
Jans (DLE). Zij is terug van zwangerschapsverlof en gaat vanaf 17 mei deze vier klassen 
lesgeven.  
 
Meivakantie: Jeugd aan zet! 
In de meivakantie organiseert Jongerenwerk Lansingerland ‘Jeugd aan zet’. Met leuke 
activiteiten voor alle jongeren uit Lansingerland tussen de 12 en 18 jaar. Aanmelden kan via 
de website van Lansingerland door naam, leeftijd en de naam van de activiteit en tijd te 
mailen. Wees er snel bij want vol=vol. Veel plezier! 
 
Rooster laatste vier weken 
Binnenkort komt er een rooster met alle activiteiten in de laatste vier weken van het 
schooljaar zoals toetsweken (die staan al op de site), boeken inleveren, sportdagen, 
enzovoorts. 
 
Belangrijke data  
Hieronder staan activiteiten voor de komende vier weken na de meivakantie. Tip: kijk 
wekelijks in de jaaragenda op de website, zodat je niks mist! 
 

WK20     

MA 17-mei CE eerste tijdvak (maandag 17 mei t/m dinsdag 1 juni) 

VR 21-mei PWS deadline 3: onderzoeksplan en theoretisch kader (4H en 5V) 

WK21     

MA 24-mei 2e Pinksterdag (lesvrij) 

DO 27-mei 5V Duitse mondelingen donderdagmiddag (in week 21 en 22) 

VR 28-mei NIEUWSBRIEF 

WK22     

WO 2-jun. DELF examen 

DO 3-jun. 5V Duitse mondelingen donderdagmiddag (in week 21 en 22) 

ZAT 5-jun. DELF examen (mondelingen B1/B2) 

WK23     

DO 10-jun. Afsluiting gymnasiumproject HELDEN klas 2 gymnasium  (16.30-
18.30 uur) 

DO 10-jun. Uitslag CE eerste tijdvak 

VR 11-jun. NIEUWSBRIEF 

ZAT 12-jun. DELF examen (mondelingen A1/A2) 

 
  

https://www.lansingerland.nl/actueel/jeugd-aan-zet/
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ACTIVITEITEN 

 
 
Online WL XL PUBQUIZ 
Door de lockdown zijn eigenlijk alle leuke extraatjes voor de leerlingen niet doorgegaan. 
Daarom heeft een groepje enthousiaste docenten een pubquiz voorbereid. Voor elke 
leerlingen stond een tasje met lekkers klaar en de teams zaten klaar achter hun 
Chromebookl. Wat was het leuk! We hebben online wat afgelachen, het plezier spatte van 
het scherm - zowel bij de deelnemers als de organiserende collega’s. Heel, heel hartelijk 
bedankt iedereen voor de leuke input en de organisatie. Kijkje achter de schermen: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interview twee leerlingen bij Ajax voetbal speler 
Soms heb je geluk! Danique en Sienna kregen de kans van hun leven toen ze bericht 
kregen dat ze hun voetbalidool Perr Schuurs van Ajax op 26 februari vragen mochten stellen 
over hoe hij de coronatijd beleefde. Zie de website. 

 
Workshop skaten 
Klas 1 vwo kreeg een veilige en uitdagende skateworkshop in de 
activiteitenweek. Wat leent ons mooie schoolplein zich daar goed 
voor! De toffe skatemeester van Skatedays zorgde dat elke leerling 
vooraf een skateboard, bescherming en een helm kreeg. Vervolgens 
legde hij de leerlingen geduldig de beginselen van het skateboarden 
uit. Er was op elk niveau te skateboarden, dus zo was het leuk voor 
iedereen. De verplaatsbare obstakels later in de les zorgden voor de 
extra uitdaging. Zie de website. 

Kunstvak 
drama en beeldend 
Leerlingen 5 havo en 6 vwo 
speelden op woensdag 21 april hun 
eindexamenvoorstelling via een 
livestream. Zie de website. 

Gemist? De voorstellingen zijn 
terug te kijken: 
6 vwo https://youtu.be/Wjx7l3UsGrc  
5 havo https://youtu.be/lshnqoeJIa8  
 

  

https://www.wolfert.nl/lyceum/nieuws/perr-schuurs-voetballer-ajax/
https://www.wolfert.nl/lyceum/nieuws/skateboarden-in-zonnig-bergschenhoek/
https://www.wolfert.nl/lyceum/nieuws/livestream-examenvoorstelling/
https://youtu.be/Wjx7l3UsGrc
https://youtu.be/lshnqoeJIa8
https://www.wolfert.nl/lyceum/nieuws/livestream-examenvoorstelling/
https://www.wolfert.nl/lyceum/nieuws/livestream-examenvoorstelling/
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Kolderdag (instagram: wlkolderieke44) 
Op maandag 26 april kreeg 5 havo en 6 vwo een heerlijke lunch aangeboden op het zonnige 
schoolplein en klonk het startsein voor 44 dwaze, creatieve opdrachten. De opdrachten zijn 
bedacht als corona alternatief voor kolderdag, de laatste lesdag voor eindexamenleerlingen. 
Met eigen teams moest iedereen dagelijks strijden. Het team met de meeste punten kan de 
kampioensschaal winnen. Er volgt een artikel in de krant, dus hou onze website in de gaten! 
 
Workshop fotografie 
Eindelijk weer wat culturele activiteit in de school!!! Nadat er lange tijd weinig mocht en kon 
hebben we de fotograaf Niek Michel met zijn collega Carien Poissonnier op school mogen 
Ontvangen voor een workshop fotografie. Zie de website. Er zijn prachtige foto’s gemaakt, 
zie hieronder: 
 

 

*** EINDE *** 

https://www.wolfert.nl/lyceum/nieuws/workshop-fotografie/

