
NIEUWSBRIEF Deltaweg 

   Jaargang 11 

Uitgave 10: 6 juni 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UITGAVES SCHOOLJAAR 2018-2019 
Uitgave 11: Vrijdag 5 juli 2019 

 

 

 

PLANNING 
Donderdag 6 juni: 

Nieuwsbrief 10. 

Maandag 10 juni: 

 vrij, tweede Pinksterdag. 

Dinsdag 11 juni: 

 vrij, personeelsdag. 

Woensdag 12 juni: 

 Ontvangst uitslag eindexamen.  

 Tussen 15.00 uur en 16.30 uur bezoeken van gezakten. 

 Om 17.00 uur ontvangst geslaagden op school. 

Donderdag 13 juni: 

 13.30 uur ontvangst nieuwe brugklassers. 

Maandag 17 juni: 

 Voor 12.00 uur inschrijven herkansingen leerjaar 1 t/m 3. 

Maandag 17 juni t/m woensdag 19 juni: 

 Centraal examen, tijdvak 2.     

Woensdag 19 juni: 

 Meerkampdag leerjaar 3 met Lo2 in pakket. 

 14.30 uur en 15.30 uur herkansingen leerjaar 1 t/m 3. 

Donderdag 20 juni: 

 14.30 uur en 15.30 uur herkansingen leerjaar 1 t/m 3. 

 19.00 uur MR vergadering. 

Vrijdag 21 juni: 

 Sportdag leerjaar 1 t/m 3 

Maandag 24 juni: 

 Start toetsweek. 

Vrijdag 28 juni:  

 Einde toetsweek. 

 Ontvangst uitslag Centraal examen, tijdvak 2. 

 

ALGEMEEN 

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


Maandag 1 juli: 

 Inleveren boeken, leerjaar 1 t/m 4. 

Donderdag 4 juli: 

 15.00 uur diploma-uitreiking. 

Vrijdag 5 juli: 

 Ophalen rapporten leerjaar 1 t/m 3 en start vakantie. 

 

 

 

PERSONEELSDAG 
Op dinsdag 11 juni, de dag na Pinksteren, vindt onze jaarlijkse personeelsdag plaats. De leerlingen zijn die dag vrij. 

 

 

 

LESTIJDEN 2019-2020 
Volgend schooljaar starten we met Deltawijs in leerjaar 1. Om het rooster van leerjaar 1 goed te laten matchen met het 

rooster van leerjaar 2, 3 en 4 hebben we nieuwe lestijden doorgevoerd met ingang van komend schooljaar. 

We starten dagelijks van 8.30 uur tot 9.00 uur met een zogenaamd nulde uur. Een moment van een half uur aan het 

begin van de dag. Binnen Deltawijs (leerjaar 1) vindt daar dagelijks het mentormoment plaats. In leerjaar 2, 3 en 4 is 

in dat half uur ruimte voor VBU (op dinsdag en donderdag) en voor de gesprekken met de mentor op afspraak. De 

lestijden zien er dan als volgt uit: 

 

 

Deltawijs, leerjaar 1 

 

08.30 – 09.00 lesuur 0 Dagelijks mentormoment 

09.00 – 09.30 Lesuur 1 Basisvak (wiskunde/rekenvaardigheden, moderne vreemde taal of 

Nederlands) 

09.30 – 10.00 Lesuur 2 Basisvak 

10.00 – 10.20 Pauze 20 minuten 

10.20 – 10.50 Lesuur 3 Leergebied Mens en Maatschappij of leergebied Natuur en Techniek 

10.50 – 11.20 Lesuur 4 Leergebied M&M of N&T 

11.20 – 11.50 Lesuur 5 Leergebied M&M of N&T 

11.50 – 12.15 Pauze 25 minuten 

12.15 – 12.45 Lesuur 6 basisvak 

12.45 – 13.15 Lesuur 7 Leergebied Sport en creatief 

13.15 – 13.45 Lesuur 8 Leergebied S&C 

13.45 – 14.15  Lesuur 9 Leergebied S&C 

  14.15 – 14.45 Lesuur 10 Mogelijkheid tot individuele ondersteuning 

 

 

Leerjaar 2, 3 en 4 

 
08.30 – 09.00 lesuur 0 Ma, wo en vr mogelijkheid voor mentoruur, di en do VBU 

09.00 – 09.45 Lesuur 1  

09.45 – 10.30 Lesuur 2  

10.30 – 10.50 Pauze 20 minuten 

10.50 – 11.35 Lesuur 3  

11.35 – 12.20 Lesuur 4  

12.20 - 12.45 Pauze 25 minuten 

12.45 – 13.30 Lesuur 5  

13.30 – 14.15 Lesuur 6  

14.15 – 15.00 Lesuur 7  

15.00 – 15.45 Lesuur 8  

 

 



 

ONTVANST UITSLAG EXAMENS 
Op woensdag 12 juni ontvangen we de normen voor de cijferbepaling van de examens. Jaarlijks is dat een spannend 

moment. Om 08.00 uur ontvangen we de normen. Vervolgens worden de eindcijfers doorgevoerd in de computer en 

wordt gekeken welke leerlingen geslaagd zijn. Daarna wordt gekeken wat de kans van slagen is voor de leerlingen 

met een herkansing. 

Om 12.30 uur komen alle examinatoren bij elkaar om de uitslag vast te stellen. Vanaf dat moment vervallen de lessen 

in leerjaar 1 t/m 3. De examenkandidaten die niet geslaagd zijn worden door twee medewerkers van school tussen 

15.00 uur en 16.30 uur thuis bezocht.  

Alle leerlingen die geslaagd zijn worden vervolgens om 17.00 uur op school verwacht om de voorlopige cijferlijst in 

ontvangst te nemen. 

 

 

 

AFSCHEID DE HEER VENDERBOS 
De heer Venderbos heeft elders een baan geaccepteerd. Op 29 mei was zijn laatste werkdag. 

Mevrouw Van Kempen en meneer Saber nemen het grootste deel van de lessen economie in leerjaar 2 en 3 over tot 

het einde van het jaar. 

Helaas zal de heer Venderbos ontbreken op de diploma-uitreiking. Een van de andere collega’s zal bij het ondertekenen 

van de diploma’s de honneurs waar nemen. 

  

 

 

BOEKEN INLEVEREN 
Maandag 1 juli inleveren boeken:  

Leerjaar 4: 08.30 uur tot en met 09.20 uur. 

Leerjaar 1: 09.20 uur tot en met 09.40 uur. 

Leerjaar 2: 09.40 uur tot en met 10.05 uur. 

Leerjaar 3: 10.05 uur tot en met 10.40 uur. 

 

 

 

SPORTDAGEN LEERJAAR 1 T/M 3 
Op  vrijdag 21 juni staan de sportdagen voor leerjaar 1 t/m 3 op het programma. Hieronder kunt u de belangrijkste 

informatie lezen. 

 

Sportdag leerjaar 1: 
De leerlingen hebben een atletiekdag bij atletiekvereniging HAC in Stiphout. Iedereen komt op eigen gelegenheid 

naar de atletiekbaan. Zorg voor sportieve kleding en eventueel wat te eten/drinken.   

Aanwezig: 08.45 uur. 

Adres: Molenven 3, 5708 DW Helmond. 

De leerlingen zullen rond de klok van 13 uur klaar zijn. 

 

Sportdag leerjaar 2: 
De leerlingen hebben een 6-kampdag op ons eigen sportveld. Iedereen kan op eigen gelegenheid daar naartoe komen. 

Zorg voor sportieve kleding en eventueel wat te eten/drinken.   

Aanwezig: 09.15 uur. 

Adres: Rivierensingel 98, 5704 KC Helmond. 

De leerlingen zullen rond de klok van 13 uur klaar zijn. 

 

Sportdag leerjaar 3: 
De leerlingen hebben een activiteitencircuit op verschillende locaties in Helmond. In totaal gaat iedereen 2 ver-

schillende activiteiten doen. De leerlingen dienen op eigen gelegenheid naar de gekozen activiteiten te komen. De 

keuzes zullen deze week worden gemaakt. 

Activiteit 1: 09.30 uur t/m 11.00 uur. 

Activiteit 2: 12.00 uur t/m 13.30 uur. 

 



TOETSWEEK LEERJAAR 1 T/M 3 
In de week van 24 juni vindt de toetsweek plaats. De leerlingen krijgen geen lessen, maar maken dagelijks 1 tot 3 

toetsen. De indeling van de toetsweek volgt binnenkort.  

Doordat we in klas 3 te maken hebben met clusters is het mogelijk dat leerlingen de ene dag 1 toets hebben en op een 

andere dag drie. Dat hangt af van de verdeling van de toetsen. We streven ernaar dit zo optimaal mogelijk in te delen. 

 

 

 

VACCINATIE TEGEN MENINGOKOKKENZIEKTE 
Vanaf 11 juni aanstaande vindt de volgende campagne plaats t.a.v. het vaccineren tegen de meningokokkenziekte voor 

jongeren die geboren zijn in 2003 en 2005. Indien u met uw zoon/dochter de vaccinatie wilt halen werken we daar 

graag aan mee. Graag het verzoek tot verlof doorgeven aan de administratie. 

 

 

 
KANGOEROEWEDSTRIJD 2019 
Ook dit jaar hebben onze 1e en 2e klassers, aangevuld met een aantal uit de 3e en 4e, weer meegedaan aan de jaarlijkse 

kangoeroewedstrijd. Deze wiskundige wedstrijd wordt wereldwijd gehouden en ieder jaar springen er een aantal top-

pers op onze school ruim boven het gemiddelde uit. 

 

De top 3 per leerjaar was: 

Klas 1     Klas 2     Klas 3  

1e: Evi Boetzkes - 1A   1e: Lynn van Dijk - 2A   1e: Julian Meeuwis - 3A 

2e: Nathan van Hout - 1B  2e: Patryk Lison - 2B   2e: Guus van Hout - 3E 

3e: Evy Geubbels - 1C   3e: Ellis Hagens - 2A   3e: Juul van der Heijden - 3C 

 

Allemaal van harte gefeliciteerd en veel plezier met de gewonnen prijzen. 

 

 

 

AFSLUITINGSMIDDAG SPORTKLAS LEERJAAR 1 EN 2 
Afgelopen maandag zijn we met de sportklasleerlingen van leerjaar 1 en 2 naar Klimrijk Brabant geweest in 

Veldhoven. Een prachtig klimpark waar je verschillende activiteiten kunt doen. Onze leerlingen hebben mogen 

lasergamen op een uitdagend terrein in het bos. Samenwerking met je groepsgenoten was hierbij belangrijk. Kasper  

 

 

Brüggink was na 3 ronden de duidelijke winnaar bij de leerlingen van leerjaar 1. Bij leerjaar 2 was Ellis Hagens de 

winnares.  

Daarnaast hebben alle leerlingen kunnen klimmen op verschillende niveaus in het bos. Na een voorzichtig begin op 

het laagste niveau hebben bijna alle leerlingen zich opgeklommen naar het hoogste niveau waarbij er veel gevraagd 

werd op het gebied van kracht, behendigheid en lef. 

Jammer genoeg was dit de laatste activiteit van de sportklas. We hopen dat iedereen een leuk en uitdagend sportjaar 

heeft gehad. De leerlingen van leerjaar 1 hopen wij terug te zien in de sportklas van leerjaar 2. Vergeet je niet aan te 

melden bij de administratie via het inleverstrookje! 

 

Iedereen bedankt! De gymsectie. 



 

 

 

 

 
 
ESCAPEROOMDAG 
Dinsdag 28 mei stond voor leerjaar 1 in het teken van de escaperoom. Deze dag zijn de leerlingen enthousiast bezig 

geweest met 3 onderdelen. 

 

Ontsnappen escaperoom gemaakt door D&P leerjaar 3 

Met spanning vooraf zijn de leerlingen in groepjes van 6 à 7 leerlingen opge-

sloten in de escaperoom. Aan hen de taak om binnen 30 minuten de sleutel te 

vinden om te ontsnappen. Een aantal groepen vonden het lastig om de puzzels 

op te lossen, een aantal groepen waren erg dichtbij het vinden van de sleutel. 

Uiteindelijk is het groep B3 gelukt om te ontsnappen en zij zijn daarmee de 

winnaars en ontvangen nog een leuke prijs. 

Voor de begeleiders ook een leuke dag om via de camera mee te kunnen kijken 

hoe de groepen proberen te ontsnappen uit de escaperoom. 

Bedankt leerlingen leerjaar 1 voor het kijkplezier en leerjaar 3 voor het neer-

zetten van zo’n professionele escaperoom! 

 

 

Bedenken eigen verhaal en puzzel voor een escaperoom 

Ook zijn de groepjes bezig geweest met het bedenken van 

een eigen ontwerp. Met name een spannend verhaal aan-

gevuld met enkele puzzels en ideeën hoe de ruimte eruit 

zou moeten zien. In korte tijd leuke creaties gemaakt! 

  

 

 

 

Maken van een Escherachtige vlakvulling 

Tot slot zijn alle leerlingen bezig geweest 

met het maken van een Escherachtige 

vlakvulling. De start was al voorbereid 

tijdens de les wiskunde. Ook hier veel 

creativiteit. Enkele eigengemaakte vlak-

vullingen zie je hiernaast. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LEERJAAR 1 



 

 

 

 

 

ESCAPEROOMDAG 

 

We hebben de afgelopen weken met man en macht gewerkt aan onze eigen 

escaperoom. Deze is helemaal bedacht en gemaakt door onze leerlingen van 

klas 3 DnP. Super tof resultaat. Het lijkt gewoon een echte professionele 

escape-room. Dit hebben we in samenwerking met Experience Republic 

gedaan, zonder hen was dit nooit gelukt. 

  

Vorige week dinsdag was het tijd voor alle 1e klas leerlingen om de ruimte te 

trotseren. In teams van 6 á 7 leerlingen gingen zij de ruimte in en probeerden 

door middel van hun eigen creativiteit en het oplossen van puzzels er binnen 

dit half uur weer uit te komen. Slechts één team is het gelukt. De andere teams 

waren goed op weg andere raakten hopeloos verloren in de wirwar van hun 

eigen complot theorieën.  

De komende tijd zullen nog enkele docententeams en enkele leerlingenteams 

de ruimte gaan proberen. Kijken of zij verder komen… 

 

Team DnP 

 

 

 

 

AFSLUITEND PROJECT DNP 
Als laatste project van dit jaar moeten onze leerlingen klas 3 een activiteit organiseren voor de bewoners van 

Rivierenhof. De leerlingen hebben in groepjes zelf een activiteit mogen verzinnen wat zij willen aanbieden aan deze 

bewoners.  

Heel leuke ideeën zijn hier ontstaan waaronder, kienen, muziek maken, een kennisquiz, wandelen en schilderen. 

Door Savant Rivierenhof is dit heel positief ontvangen. Deze donderdag en vrijdag zullen deze activiteiten 

plaatsvinden waarbij we natuurlijk hopen op goed weer voor de wandelaars.  

 

Als voorbereiding op deze dag zijn we tijdens de les een keer gaan oefenen met het begeleiden van een persoon in 

rolstoel. Dit was een goede manier om ervaring op te doen. Zowel voor de begeleider als voor de persoon in de rolstoel. 

Zij hebben nu eens ervaren hoe het is. Dit zorgden naast de bewustwording ook voor veel hilariteit.  

 

Team DnP  

 

LEERJAAR 3 



 

 

 

 
 
 
GALA 

 

Dit jaar hebben we het Gala bij zaal Vissers georganiseerd. Juul, Pleun, 

Noortje, Emma en Levi hebben het gala vorm gegeven. Het was nog even 

spannend wat het weer zou doen. Woensdag werd een prachtige avond met  een 

stoet met een mooie diversiteit aan vervoersmiddelen. 

De aankomst werd begeleid door een groep verkeersregelaars. 

Ook dit jaar is er weer flink uitgepakt. Iedereen zag er op z'n best uit op de rode 

loper. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LEERJAAR 4 


