
Beste ouders, verzorgers. 
 
Het einde van het school-
jaar is dan echt defini ef 
in zicht. De boeken zijn 
ingeleverd en de rappor-
ten uitgereikt. Dan is het 
toch echt vakan e. 
 
Het einde van het jaar is 
ook het natuurlijke mo-
ment voor het nemen 
van afscheid. Dit jaar gaat 
Chris de Ruyter met pen-
sioen. Na vele jaren les-
gegeven te hebben in het 
vak economie hee  de 
heer de Ruyter zich de 
laatste jaren, samen met 
het ondersteuningsteam, 
volledig beziggehouden 
met leerlingen die dat 
extra stukje ondersteu-
ning nodig hebben om 

hun schoolcarrière suc-
cesvol door te komen. 
Hoezeer dit gewaardeerd 
wordt bleek ook dit jaar 
onder andere weer bij de 
diploma-uitreiking: hij 
verliet deze avond met 
vele presentjes en 
kaartjes; hij was zichtbaar 
trots op de presta es van 
‘zijn’ leerlingen. 
 
Daarnaast nemen wij ook 
afscheid van collega’s die 
vanwege zeer uiteenlo-
pende redenen de school 
verlaten: mevrouw De 
Baets (fa), de heer Brug 
(wi), de heer Dales (ak), 
mevrouw Wopereis (ak) 
en mevrouw Wagteveld 
(du). 
Ook via deze weg willen 
wij hen allemaal hartelijk 

danken voor hun inspan-
ningen voor het Bataafs 
Lyceum en voor de leer-
lingen van de school in 
het bijzonder! 
 
Wij hebben de afgelopen 
weken ons best gedaan 
om de vacatures die ont-
staan waren weer te ver-
vullen en dat is in alle ge-
vallen gelukt. Bij aanvang 
van het schooljaar zullen 
wij u voorstellen aan de 
nieuwbenoemde mede-
werkers. 
 
Ik wens u een hele fijne 
en ontspannen zomerva-
kan e toe!  
 
Mark Kwakman 
Directeur Bataafs Lyceum 
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Bericht van de sectie Frans : DELF 

en nieuwe collega’s 

Je e-mailadres in Magister aanpassen 
Standaard staat je Ba-
taafs Lyceum e-
mailadres in Magister 
ingevuld. Dit kun je ver-
anderen in bijvoorbeeld 
je privé e-mailadres. 
Waarom? 
Je e-mailadres heb je 
nodig als je 
je wachtwoord verge-
ten bent en als 
je Magister berich-
ten door wilt laten stu-
ren naar de e-mail (heel 

handig!). 
Hoe? 
Je kunt je e-mailadres in 
Magister eenvoudig ver-
anderen. Log daarvoor 
eerst in in Magister en 
klik dan rechts bovenin 
het scherm op je naam 
(nummer 1; zie de 
a eelding hieronder). In 
het scherm wat dan ver-
schijnt kun je je e-
mailadres verande-
ren (nummer 2) en op-

slaan (nummer 3). Ook 
kun je instellen 
(nummer 4) of 
je Magister Berich-
ten ook wilt ontvangen 
in je mailbox. 

In juni was er weer een ronde DELF-examens. Dit maal was het 
geluk voor de leerlingen die A1 en A2 deden dat ze hun monde-
ling op het BL konden doen! Iedereen is glansrijk geslaagd, we 
feliciteren: 
A1: Collin Berends, Chelsey Evers, Veerle Hegeman, Helin Nie-
land 
A2: Aryan Ehsan, Xander Hegeman, Nadia Vatankhahgadim 
B1: Floor Oude Wesselink 

N I E U W S B R I E F  
Klik hier om terug te keren naar de eerste pagina 
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aanplanten met groen 
waar eerst tegels waren 
zodat dit meer water kan 
opnemen, moesten we 
tot oplossingen komen. 
Aan het einde van beiden 
ac viteiten kregen we 
een paar kleine gi en om 
ons te bedanken voor 
ons bezoek. 
Al met al was het een 
leerzaam en heel leuk 
bezoek en nadat we 
eerst met elkaar nog een 
ijsje hadden gehaald kon-
den we daarna weer aan 
de fietstocht terug naar 
school gaan beginnen… 
 

Berend de Groot (4 

Atheneum) 

Voor de zomer nemen we afscheid van Yola de Baets, we danken haar voor haar inzet dit jaar en 

wensen haar alle goeds! Frans wordt volop gekozen op het BL en de sec e is druk met het ont-

wikkelen van gepersonaliseerd leren, daarom is er plaats voor 2 nieuwe collega’s na de zomer: 

Annegreet van der Vlugt en Jimy Wiggers. We wensen hen veel succes en onderwijsplezier op 

onze school. 

Op woensdag 30 mei is 
de klas 4 Atheneum 
met het vak Aardrijks-
kunde van mevrouw 
Czachur naar Almelo 
gegaan om een bezoek 
te brengen aan Water-
schap Vechtstromen. 
De groep vertrok rond 
9 uur vanaf school en 
het bleek nog een hele 
fietstocht te zijn. Nadat 
we haast te laat waren 
gekomen werden we 
vriendelijk ontvangen 
door drie medewerkers 
op de loca e van het 
Waterschap. 
Kort daarna werd er 
een interessan-
te presenta e 
gegeven over 
het Waterschap 
en wat het doet 
in ons gebied 
zoals bescher-
men van de wa-
terkwaliteit 
voor mensen 
tot aan het zui-
veren van rioolwater. 
Na deze introduc e 
werden we uitgeno-
digd om twee ac vi-
teiten te doen. 
De eerste ac viteit 
was een puzzeldoos 

waarbij je meerdere 
puzzels moet oplossen 
binnen een bepaalde 

jd. Die puzzels gingen 
natuurlijk allemaal over 
water en rioolzuivering 
en hoe dat zoal werkt. 
De tweede ac viteit 
was met een grote wa-
terbak. In deze bak 
moesten we het water-
peil zien te verlagen 
zodat bewoners niet 
wateroverlast zouden 
oplopen. Het was een 
soort simula e van een 
woonwijk. Met behulp 
van watervriendelijke 
manieren zoals het 

Bezoek aan Waterschap Vechtstromen 

 

Klik hier om terug te keren naar de eerste pagina 
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Geoweek - Bezoek Akzo Nobel 

Donderdag 31 mei zijn 
wij   (Havo4) met de klas 
voor de aardrijkskunde 
GEO-week naar AkzoNo-
bel geweest.  
AkzoNobel is een Neder-
landse mul na onal en 
is ac ef in meer dan 80 
landen. Ze houden zich 
bezig met verf, lak en 
specialis sche chemica-
liën. Wij zijn naar Akzo-
Nobel in Hengelo ge-
weest. 
 Na de presenta e over 
de veiligheid en het 
werk van AkzoNobel 
hebben wij 3 verschillen-
de proe es gedaan. Bij 
de eerste proef keken 

we hoe pekel reageert 
als je het zuivert. Bij het 
tweede proe e gingen 
we zelf van zout en kleur
- en geurstof badzout 
maken en bij de laatste 
proef gingen we onder 
een microscoop het ver-
schil tussen Himalaya- 
en keukenzout bekijken.  
Op de AkzoNobel loca e 
in Hengelo winnen ze 
dus zout. Via ongeveer 
200 boorhuisjes in 
Twente winnen ze pekel. 
Door water naar bene-
den te pompen lost het 
zout in de harde zout-
laag, op zo’n 500 meter 
diep, op en halen ze het 
zout omhoog en wordt 
het gezuiverd. Wij heb-
ben zelf met de bus een 
boorhuisje en een ande-
re boorloca e bekeken, 
waar we overigens alle-
maal een veiligheids-
helm op moesten doen. 
Het was heel interessant 
om te zien hoe belang-

rijk het zout dat uit 
Twente komt is voor de 
hele wereld en wat er 
allemaal mee wordt ge-
daan, hoe het wordt ge-
wonnen en gezuiverd. 
Iedereen hee  een hele 
leuke en gezellige dag 
gehad!  
Mandy Molenbroek en 

Nida Koc (havo 4) 

 
 
 
 
 

N I E U W S B R I E F  
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23 juli t/m 31 aug 
 
ma 3 t/m vr 7 sept.  
 
ma 3 september 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Di 4 september 
 
Vr 7 september 
 
Di 11 september 
 
Do 13 september 
 
ma 17 t/m wo 19 sept. 
 
ma 17 september 
  
Di 18 september  
 
Do 20 september 
 
Do 27 sept. t/m do 4 okt. 
 
Di 2 oktober 
 
ma 15 oktober 
 
Di 16 oktober 
 
ma 22 t/m vr 26 okt 

Zomervakan e 
 
Introduc eweek brugklassen 
 
Schoolfotograaf 
HV2 ontvangst en boeken ophalen (10.00 uur) 
2V ontvangst en boeken ophalen (10.30 uur) 
3H ontvangst en boeken ophalen (11.00 uur) 
3V ontvangst en boeken ophalen (11.30 uur) 
4V ontvangst en boeken ophalen (12.00 uur) 
4H ontvangst en boeken ophalen (12.30 uur) 
5V ontvangst en boeken ophalen (13.00 uur) 
Klas 1 ontvangst en boeken ophalen (13.30 uur) 
5H ontvangst en boeken ophalen (14.00 uur) 
6V ontvangst en boeken ophalen (14.30 uur) 
 
Start blok 1 
 
Kennismakingsdag H4 en V4 
Ontvangst ouders lln. Brugklassen (19.00 uur) 
Startmiddag PWS  
 
Leerlingen lesvrij 
 
Sciencekamp 5V (natuurstroom) 
 
Infoavond + kennismaking mentoren H2 + H3 
 
Infoavond dyslexie klas 1 (19.00 uur) 
Infoavond kennismaking klas 1 (19.30 uur) 
Excursie ak examenklassen 
Voorlich ng Masterclass (15.00 uur) 
Bezoek lln.  en begeleiders Lycée Jules Fil,  
Carcasonne 
V4 voorlich ng en kennismaking (19.30 uur) 
V5 voorlich ng en kennismaking (20.30 uur) 
Schoolfotograaf terugkomdag (11.00 uur) 
 
Klassenvoorlich ng gamen klas 3 
 
Herfstvakan e 

In de week voor iedere schoolvakantie komt er een nieuwsbrief uit. Ouders ontvangen een 
mailtje met daarin een link naar de website. Heeft u geen mail ontvangen? Stuur dan een be-
richtje aan m.haverkate@osghengelo.nl. Op de website (www.bataafslyceum.nl) is de nieuws-
brief te vinden onder Ouders -> nieuwsbrief.  
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