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UITGAVES SCHOOLJAAR 2018-2019 
Uitgave 6: Donderdag 31 januari 2019 

Uitgave 7: Donderdag 21 februari 2019 

Uitgave 8: Donderdag 21 maart 2019 

Uitgave 9: Donderdag 9 mei 2019 

Uitgave 10: Donderdag 6 juni 2019 

Uitgave 11: Vrijdag 5 juli 2019 

 

 

PLANNING 
Donderdag 10 januari: 

 Nieuwsbrief, uitgave 5. 

Woensdag 16 januari: 

 Deltawijs Experience vanaf 13.30 uur voor groep 8. 

Donderdag 17 januari: 

 Schaatsen voor leerjaar 4 met LO2 in pakket. 

Vrijdag 18 januari: 

 Inhalen toetsen leerjaar 4. 

Maandag 21 januari: 

 Start toetsweek leerjaar 4, start arbeidsoriëntatie leerjaar 3. 

 The real game leerjaar 1. 

Dinsdag 22 januari: 

 The real game leerjaar 1. 

Woensdag 23 januari: 

 Praktische Sector Oriëntatie (PSO) leerjaar 2. 

 Vakoverstijgend Project leerjaar 1.  

Donderdag 24 januari: 

 PSO leerjaar 2. 

Vrijdag 25 januari: 

 Laatste dag toetsweek leerjaar 4. 

 Arbeidsoriëntatie leerjaar 3. 

 PSO leerjaar 2. 

 Einde periode 2. 

Maandag 28 januari: 

 40 minuten rooster. 

Woensdag 30 januari: 

 Excursie Den Haag voor leerjaar 4 met gs en/of ak in pakket. 

 

ALGEMEEN 

http://www.terapelerharmonie.nl/agenda.htm


Donderdag 31 januari:  

 Nieuwsbrief 6. 

Maandag 4 februari: 

 40 minutenrooster. 

Woensdag 6 februari: 

 40 minutenrooster. 

Zondag 10 februari: 

 11.00 – 15.00 uur Open Dag. 

Maandag 11 februari: 

 Voor 12.00 uur aanmelden herkansingen. 

Woensdag 13 en donderdag 14 februari: 

 14.30 uur en 15.30 uur herkansingen leerjaar 1 t/m 4. 

Maandag 18 februari: 

 Uitreiken cijferlijsten. 

Dinsdag 20 februari: 

 Theaterbezoek door leerjaar 2, Theaterstuk het Xperiment in het Anna theater. Nadere informatie volgt. 

Donderdag 21 februari: 

 19.00 uur MR-vergadering. 

 Nieuwsbrief 7. 

Dinsdag 26 februari: 

 Middag en avond ouderspreekuur. 

Woensdag 27 februari: 

 Derde informatieavond voor groep 8. 

Donderdag 28 februari: 

 Vanaf 19.30 uur Carnavalsbal voor alle leerlingen op school. 

Vrijdag 1 maart: 

 Lesuur 1 vervalt, lessen starten om 09.15 uur. 

Maandag 4 tot en met vrijdag 8 maart: 

 Carnavalsvakantie.  

 

 

 

GELUKKIG NIEUWJAAR 
 

 

Via deze weg wensen we alle leerlingen, ouders, medewerkers en overige betrokkenen 

een heel gelukkig en vooral gezond 2019 toe. 

 

 

 

 

WET OP DE PRIVACY 
In de loop van volgende week wordt er informatie met betrekking tot de privacywetgeving verstuurd. Naast het 

versturen per mail zullen we de informatie ook op papier met de leerlingen meegeven. 

Onderdeel van de informatie is een retourformulier waar u keuzes kunt aangeven ten aanzien van het gebruik van 

gegevens en foto’s. 

Verzoek om dit formulier in te vullen, te ondertekenen en te retourneren aan school. Graag (laten) retourneren voor 1 

februari 2019. 

  
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 
EINDEJAARSACTIVITEIT LEERJAAR 1 
Vrijdag 21 december was al weer de laatste schooldag van het kalenderjaar 2018. Traditioneel afgesloten door de 

onderbouw met een ontbijt en diverse activiteiten. Wat opviel was dat veel leerlingen heerlijke gerechten hadden 

klaargemaakt en de lokalen sfeervol hadden versierd. Inkoopploegen, versierploegen en opruimploegen lieten zich 

van hun beste kant zien en alles verliep erg soepel en in een prettige sfeer. 

Na het ontbijt was voor de eerste klassen de theatergroep The Big Mo, die eerst met de klassen apart een workshop 

verzorgden in improvisatietheater. Dat werd afgesloten centraal in de aula waarin de leerlingen op een interactieve 

manier op het podium met de acteurs konden meespelen. 

Het gaf erg hilarische momenten met alle waardering voor het aanwezige acteertalent bij de leerlingen. Sterk van de 

instructeurs was, dat dat op een manier ging die voor alle leerlingen een veilig gevoel gaf. Complimenten! 

 
 
 
LEER JE STAD KENNEN 

In de afgelopen weken en de komende weken zijn de leerlingen uit klas 1 bezig met een project waarin ze Helmond 

beter gaan leren kennen. Ieder groepje heeft onderzoek gedaan naar een wijk en daar een spannende speurtocht bij 

bedacht. Deze speurtochten gaan we bekijken en bewandelen op donderdag 24 januari.  

Op iedere locatie starten 3 groepen. Deze groepen krijgen een route uitgedeeld door de betreffende docent die daar 

aanwezig is. De leerlingen hebben een dik uur de tijd om de route te lopen en de opdrachten te maken. Aan het einde 

van de tocht komen ze terug bij de docent op locatie. Daar wordt de tocht nagekeken, besproken en beoordeeld. 

Vervolgens fietsen ze als groep naar de volgende wijk waar ze een nieuwe tocht gaan lopen. 

Alle groepjes lopen 3 tochten die door klasgenoten zijn gemaakt.  

 

Wijk Startlocatie/adres 

Brouwhuis school (aula) 

Centrum kasteel Helmond (Kasteelplein 1) 

Noord winkel centrum De Bus (Nieuwveld 31) 

‘t Hout St Lucia kerk (Hoofdstraat 157) 

Brandevoort Markthal (De Plaetse) 

 

 ronde 1: 08.45-10.15 ronde 2: 10.40-12.10 

 

ronde 3: 12.30-14.00 

Brouwhuis/Rijpelberg A1, B1, C1 A2, B2, C2 A5, B5, C5 

Centrum A2, B2, C2 A1, B1, C1 A4, B4, C4 

Noord A3, B3, C3 A5, B5, C5 A2, B2, C2 

‘t Hout A4, B4, C4 A3, B3, C3 A1, B1, C1 

Brandevoort A5, B5, C5 A4, B4, C4 A3, B3, C3 

 

 

 

 

 

LEERJAAR 1 



 

 

 

 

 

 

EINDEJAARSACTIVITEIT LEERJAAR 2 
Vrijdag 21 december was al weer de laatste schooldag van het kalenderjaar 2018. Traditioneel afgesloten door de 

onderbouw met een ontbijt en diverse activiteiten. Wat opviel was dat veel leerlingen heerlijke gerechten hadden 

klaargemaakt en de lokalen sfeervol hadden versierd. Inkoopploegen, versierploegen en opruimploegen lieten zich 

van hun beste kant zien en alles verliep erg soepel en in een prettige sfeer. 

Na het ontbijt was het voor  de 2e klassen jongleren, waar de leerlingen hebben ervaren hoe moeilijk maar ook hoe 

leuk het is om schotels op stokjes te houden, drie of vier balletjes hoog te houden of met  een diabolo te oefenen. Leuk 

om te zien en te doen!  

Daarnaast Capoeira, wat een leuke combinatie is tussen ritme, dans en acrobatische bewegingen, waar een beroep 

werd gedaan op het atletisch vermogen van de leerlingen. In het Tienerhuis werd ontspannen allerlei activiteiten 

gedaan. Spelletjes, graffiti en veel chillen! 

We moeten de leerlingen een groot compliment geven over de manier waarop  ze actief en intensief bezig zijn geweest. 

Met deze ervaringen konden we allemaal met een prettig gevoel de vakantie in. 

 

 
 
PROJECT: DE FITSTE KLAS 

In november zijn we in de tweede klas gestart met het project de fitste klas. Dit project was 

een samenwerking tussen biologie, leefstijl en lo, waarin het accent ligt op het bevorderen 

van een gezonde leefstijl onder leerlingen.  

Welke klas mag zich het komende jaar de fitste klas noemen? Het was vooral spannend 

tussen klas 2A en klas 2C. Uiteindelijk heeft de opdracht van biologie de doorslag gegeven 

en is…………………..  

 

KLAS 2C uitgeroepen tot winnaar!!!! 
 

Gefeliciteerd! Binnenkort mogen jullie met je klas een (mid)dag een leuke activiteit gaan doen.  

 
 
 

 
 

 

 

 

 

EINDEJAARSACTIVITEIT LEERJAAR 3 + 4 
 

Kerstkaarten  

Op vrijdag 21 december hebben 5 meiden samen met mevrouw De Wilde en mevrouw Verlijsdonk kerskaarten 

gemaakt voor de bewoners van de verpleegafdeling van zorgcentrum Alphonsus. Deze mensen ontvangen geen post 

meer maar vinden het wel heel erg fijn om kerstpost te krijgen. De bewoners mochten op kerstavond allemaal een 

kaart uitkiezen en waren er allemaal heel erg blij mee. Namens alle bewoners heel veel dank voor alle mooie kaarten! 

 

Bowlen 

Vrijdag 21 december zijn ruim 40 fanatieke 3e klassers aan het bowlen geweest in de Brug in Mierlo. Het weer was 

die dag bar en boos, sommigen kwamen droog aan omdat ze met de auto gebracht werden maar ook een aantal kwam 

aardig doorweekt naar de bowlingbaan, omdat ze met de fiets waren. Een compliment naar de leerlingen, want op 2 

zieken na was iedereen aanwezig. 

LEERJAAR 3 + 4 

LEERJAAR 2 



De Brug had alle banen voor ons opengesteld dus konden de leerlingen in kleine groepjes vele ballen richting de kegels 

gooien met wisselend succes. Vele spares en strikes werden gegooid door de toppers en anderen lieten de hekjes aan 

de zijkanten omhoog zetten om toch ook zo wat kegels omver te krijgen, maar het plezier was er niet minder om. 

Tegen 12 uur werd alles opgeruimd en kon iedereen huiswaarts gaan om te gaan genieten van hopelijk een heerlijke 

vakantie. Wij als begeleiders hadden het deze ochtend erg gemakkelijk, want er is geen onvertogen woord gevallen 

dus nogmaals een compliment naar alle bowlers. 

 

Hapjes maken 

Dit jaar stond ‘hapjes maken’ voor het eerst op het keuzeprogramma voor leerjaar 3 en 4. Maar liefst 45 leerlingen 

hadden zich hiervoor aangemeld. Vooraf konden ze doorgeven wat ze het liefst wilden maken. Op vrijdagmorgen 

stond alles klaar en waren de groepen gemaakt. De leerlingen konden meteen aan de slag. 45 leerlingen die vol 

enthousiasme aan het koken waren. Er werden onder andere wraps, muffins, bladerdeeghapjes, soep, gehaktballetjes 

in tomatensaus en fruitspiesjes gemaakt. In beide lokalen hing er een leuke sfeer. Er werd gelachen, gekletst en 

geproefd. Tussendoor werden de leerlingen getrakteerd op warme chocolademelk en kerstkransjes. Alles werd keurig 

op schalen en borden gelegd. In de oude aula werd een buffet gemaakt. Het zag er prachtig uit. Nadat er samen was 

opgeruimd, begon voor de leerlingen een welverdiende vakantie. 

De docenten hebben genoten van de hapjes en de reacties waren erg positief. 

 

Schaatsen 

Met een mooie groep van ongeveer 70 leerlingen zijn we als afsluiting van het jaar bij de schaatsbaan geweest op de 

Markt van Helmond. Door de stromende regen hebben alle leerlingen de moeite genomen om op de fiets naar de 

schaatsbaan te komen. Dat is al een compliment waard! Verder heeft iedereen er ook voor gezorgd dat het een leuke 

en gezellige afsluiting was. Op een paar kleine valpartijtjes na is deze activiteit erg goed verlopen. Na 2 uur volop 

schaatsen kon iedereen moe maar voldaan de vakantie in.  

 

Snookertown 

Vrijdag 21 december zijn we met een grote groep leerlingen leerjaar 4 (105 leerlingen), naar Snookertown geweest. 

Leerlingen konden daar met elkaar de strijd aangaan met een potje poolen, darten of poolvoetbal. Er zijn mooie partijen 

gespeeld. De heer Saber heeft tactische aanwijzingen gegeven bij poolvoetbal. De heer Saatci en de heer Hogervorst 

zijn bij het poolen met een aantal leerlingen de strijd aan gegaan, waarbij bleek dat de heer Saatci in een erg goede 

vorm was! De heer Venderbos heeft het darten kritisch gevolgd (zou er een nieuwe van Gerwen bij zitten?). Tussentijds 

was er voldoende ruimte om bij anderen de kunst af te kijken of even te chillen. De sfeer was geweldig, we kunnen 

terugkijken op een mooie afsluiting van het kalenderjaar. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
TOETSWEEK 
Vanaf maandag 21 januari gaat de toetsweek leerjaar 4 van start. Deze toetsweek zal in de aula en diverse lokalen 

plaatsvinden. Dit doen we om de  leerlingen alvast aan de setting te laten wennen, zoals deze tijdens het Centraal 

Examen (CE) in mei zal zijn. 

Om alles goed te laten verlopen hebben we een aantal spelregels waar wij u van op de hoogte willen brengen. 

- Zorg dat je 10 minuten van te voren aanwezig bent! 

- Leerlingen met tijdsverlenging zitten in lokaal 1.0/1.1 of 1.2. 

- In de hal hangen de overzichten op, met de zitplaats en locatie op examennummer van de leerling. 

- Alleen eigen rekenmachine, woordenboek gebruiken. Niet van elkaar lenen! 

- Geen tassen, etuis, telefoons, smartwatches, jassen, petten, ed. in de examenzaal (in lokaal/kluisje laten). 

- Kandidaten die te laat zijn mogen tot 15 minuten na de begintijd van het schoolexamen nog deelnemen. De eindtijd 

blijft. 

- De kandidaten mogen de examenzaal niet verlaten, pas als de toetstijd exclusief de tijdverlenging is verstreken. 

 
 
 

TWEEDE KAMER, DEN HAAG – GS + MA 
Op woensdag 30 januari aanstaande gaan wij, zoals elk schooljaar, met leerjaar 4 (gs + ma) een bezoek brengen aan 

de Tweede Kamer in Den Haag. Hierbij sturen wij jullie de afspraken. 

- Om 06.45 uur aanwezig op school, vertrek 07.00 uur, zorg dat je jouw ID-bewijs bij je hebt. 

- Je dient zelf voor eten en drinken te zorgen. Tussen de middag is er een pauze, waarbij er gelegenheid is om even 

naar een om de hoek gelegen eetgelegenheid te gaan. 

- We volgen een dagprogramma bij Prodemos met een bezoek aan de Tweede Kamer.  

- Vertrek in Den Haag is om 17.00 uur, je kunt na het dagprogramma nog even de stad in. 
- Wij zijn ongeveer om 19.00 uur terug op school, maar dit kan ook eerder of later zijn in verband met file. 

Deze dag is een verplichte schooldag, we verwachten daarom dat je aanwezig bent. Uiteraard geldt dat wij te gast zijn. 

Gedraag je dus als een goede en beleefde gast. 

 

 

LEERJAAR 4 


