
mer helemaal ver-
nieuwd, voorzien van 
gietvloeren, nieuw sani-
tair, ledverlichting en 
worden ook opnieuw 
betegeld. Ik weet zeker 
dat onze leerlingen deze 
aanpassing van het ge-
bouw zullen waarderen. 
Daarnaast wordt ons 
dak voorzien van vele 
zonnepanelen. De pane-
len hebben een dubbele 
werking, enerzijds zullen 
ze de school van groene 
stroom voorzien en 
daarmee de school weer 
een stukje duurzamer 
maken. Anderzijds zor-
gen de panelen voor een 
gedeeltelijke afscher-
ming van het dak, waar-
door er tijdens warme 
zomerse dagen minder 
warmte via het dak het 
schoolgebouw in zal ko-
men. Volgens mij twee 
mooie aanpassingen aan 
onze school! 
 
Ik wens u een hele fijne 
en ontspannen zomerva-
kantie toe!  
 
Mark Kwakman 

Beste ouders, verzor-
gers. 
 
Het einde van het 
schooljaar is dan echt 
definitief in zicht. De 
boeken zijn ingeleverd 
en de rapporten uitge-
reikt. Dan is het toch 
echt zomervakantie. 
 
Ook dit jaar nemen wij 
afscheid van collega’s 
die vanwege uiteenlo-
pende redenen de 
school verlaten: dhr. van 
Beek (filosofie), mevr. 
Beernink (klassieke ta-
len), mevr. Heeb (Duits), 
dhr. Hemmen (Engels), 
mevr. Hendriks 
(klassieke talen / Neder-
lands), mevr. Meen 
(beeldende vorming), 
dhr. Olbertz (wiskunde), 
mevr. Oude Kamphuis 
(Nederlands), mevr. 
Pruijn (lichamelijk op-
voeding), dhr. Valkenaar 
(toa techniek / conciër-
ge), mevr. Van der Vlugt 
(Frans), dhr. Wessels 
(conciërge), mevr. Wie-
hink (conciërge), dhr. 
Wiggers (Frans), mevr. 
Zeelenberg (wiskunde) 

en dhr. Zwiers 
(economie / bedrijfseco-
nomie). Ook via deze 
weg willen wij hen alle-
maal hartelijk danken 
voor hun inspanningen 
voor het Bataafs Lyceum 
en voor de leerlingen 
van de school in het bij-
zonder! 
 
Wij hebben de afgelo-
pen weken ons best ge-
daan om de vacatures 
die ontstaan waren weer 
te vervullen en dat is in 
bijna alle gevallen ge-
lukt. De laatste vacature 
hopen wij voor de va-
kantie van de schoollei-
ding af te ronden. Bij 
aanvang van het school-
jaar zullen wij u voor-
stellen aan de nieuwbe-
noemde medewerkers. 
 
In de zomervakantie 
wordt er ook dit jaar 
weer volop verbouwd in 
de school. Terwijl ik dit 
aan het typen ben, lo-
pen de vakmannen met 
wc-potten en wasbakken 
uit de leerlingtoiletten 
voorbij. De leerlingtoi-
letten worden deze zo-
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Studium Generale 

Met ingang van vorig 
schooljaar zijn we op 
het Bataafs Lyceum 
gestart met een Studi-
um Generale, met als 
doel onze leerlingen 
de mogelijkheid te bie-
den op een verdiepen-
de en verbredende 
manier kennis te ma-
ken met vakoverstij-
gende onderwerpen. 
Het Studium Generale 
zal lezingen, discus-
sies, en/of workshops 
organiseren op het ge-
bied van wetenschap, 
kunst en cultuur. De 
activiteiten van Studi-
um Generale zijn in de 
eerste plaats bedoeld 
voor leerlingen en col-
lega’s van het Bataafs 
Lyceum, maar ook an-
dere belangstellenden 
zijn van harte welkom. 
Afhankelijk van de 
spreker zal een deel 
van leerlingen ver-
plicht uitgenodigd wor-
den.  
Donderdag 31 januari 
hebben we Dhr. Ties 
Dams uitgenodigd om 
over zijn boek “De 
nieuwe keizer: Xi 
Jingping, de machtig-
ste man van China” te 
vertellen. In zijn boek 
probeert Ties Dams 
een beeld te schetsen 

van één van de mach-
tigste mannen in de 
wereld. Een man waar 
we in het Westen ei-
genlijk niks van weten. 
Wat voor type is Xi 
Jingping, wat is de 
identiteit van ‘de nieu-
we keizer’.  
Meneer Dams heeft 
een bijzonder interes-
sante lezing gegeven 
waarin hij weergaf hoe 
het karakter van Xi te-
zamen met zijn achter-
grond hem in staat 

heeft gesteld het pad 
naar de top af te leg-
gen. Hij heeft ons een 
inkijkje gegeven in de 
manier waarop Xi het 
Chinese rijk terug-
brengt naar de positie 
in de wereld waar het 
meent recht op te heb-
ben, bovenaan de we-
reld. Heel actueel, bij-
zonder en herkenbaar 
dus zeer geslaagd!  
 
Met vriendelijke groet, 
Jentina Ardesch 

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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lingen dinsdagavond 
weer opgehaald door 
hun ouders, met als het 
goed is een aantal goede 
verhalen om te vertellen. 

Traditiegetrouw heeft 
van 29 juni t/m 2 juli 
het jaarlijkse zeilkamp 
voor de tweede klassen 
plaatsgevonden. Met 
een groep van ruim 
100 leerlingen zijn de 
kanalen en meren in en 
rondom het Friese 
plaatsje Grou weer fa-
natiek bevaren. Zoals 
de hoeveelheid wind in 
de loop van dagen toe-
nam, nam de ver-
moeidheid bij de leer-
lingen ook toe. Immers 
hebben zij zich, naast 
de uitvoerige zeiltoch-
ten overdag, ook in de 
avond uitstekend we-
ten te vermaken. Aan 
bod kwamen een fotos-
peurtocht door het 
dorp, een spellenavond 
met onder andere een 
sumoworstel- en tafel-
tennistoernooi, een 
disco en een heuse 
bonte avond waarbij 

leerlingen hun talenten 
voor zingen en dansen 
hebben vertoond. En 
ondanks dat leerlingen 
de avond hier niet per 
se mee afsloten, heb-
ben ze iedere dag weer 
dapper laten zien dat 
hun zeebenen onver-
moeibaar bleken op de 
bootjes. Na vier leuke, 
geslaagde dagen zeil-
kamp werden de leer-

Zeilkamp 2019 

Klik hier om terug te keren naar de eerste pagina 
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BL-Bèta: IJSO en EUSO 

IJSO staat voor Interna-
tionale Junior Science 
Olympiade. Barto Visser 
en Diede van der Ham 
hebben deelgenomen 
aan de nationale finale. 
De internationale finale 
ging helaas aan hun 
neus voorbij maar ze 
behoren wel tot de 
beste Science leerlingen 
van Nederland. Gefelici-
teerd met jullie 
prestatie! 

Een vervolg van de IJSO 

in de bovenbouw is de 

EUSO (European Union 

Science Olympiad; 

http://

eusonederland.nl/). 

Leerlingen kunnen zich 

in teams opgeven om 

met name hun vaardig-

heden bij biologie, schei-

kunde en natuurkunde 

te testen. Aan het begin 

van volgend schooljaar 

kunnen we ons weer 

voor deze wedstrijd aan-

melden.  

aangeboden. 

Al met al een 

geslaagde och-

tend! 

 
 
 
 
 

Op de valreep voor de 

vakantie zijn Rowan, 

Milan, Bram en Sam 

naar Eaton gegaan. Zij 

wonnen dit jaar bij de 

BoysDay (zie vorige 

nieuwsbrief) en kre-

gen daarom een privé 

rondleiding bij Eaton. 

De jongens kregen te 

horen en te zien wat 

Eaton doet en wat 

werken in de techniek 

inhoudt. En na de 

rondleiding kregen ze 

nog een lekkere lunch 

N I E U W S B R I E F  

BL-Bèta: BoysDay winnaars 

naar Eaton 

Klik hier om terug te keren naar de eerste pagina 
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Klik hier om terug te keren naar de eerste pagina 

BL-bèta: activiteiten volgend 
schooljaar 

Behalve de EUSO, IJSO, biologie/ scheikunde/ natuurkunde/ informatica olympiade 
en GirlsDay en BoysDay staan er weer heel wat leuke dingen op het programma 
voor volgend schooljaar. 
Zo kunnen leerlingen uit bovenbouw vwo in de herfstvakantie terecht op de UT: 
https://www.utwente.nl/nl/inspireu/codecamp/ 
Meisjes uit klas 1 en 2 die willen leren programmeren kunnen eens kijken op het 
digivita-code-event op 26 oktober in Enschede: https://www.vhto.nl/projecten/
digivita/digivita-code-events/wat-is-een-digivita-code-event/  
Namens de bèta secties wens ik u een fijne zomer! Gerd Haverkamp, bèta-

coördinator 

https://www.utwente.nl/nl/inspireu/codecamp/
https://www.vhto.nl/projecten/digivita/digivita-code-events/wat-is-een-digivita-code-event/
https://www.vhto.nl/projecten/digivita/digivita-code-events/wat-is-een-digivita-code-event/
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Studium 
Generale 
Harke Plas 

Donderdag 13 juni heeft Harke Plas advocaat /  partner van KienhuisHoving advocaten en notaris-
sen een lezing gegeven over zijn loopbaan en vak als advocaat. Harke Plas wist door pakkende 
voorbeelden, heldere uitleg en interactieve stijl communiceren de aandacht van een grote groep 
van leerlingen uit 4 havo, 4 en 5 vwo, met bedrijfseconomie in het pakket,  vast te houden. Leer-
lingen hebben een inkijkje gekregen in het dagelijkse werk van een advocaat en werden geboeid 
door de 'bijzondere' weg die hij bewandeld heeft om uiteindelijk te komen waar hij nu is. Met 
aanstekelijk enthousiasme over alle mogelijkheden die de advocatuur te bieden heeft, maar ook 
met de boodschap dat wanneer je iets wilt je er voor moet gaan, vasthouden aan je eigen droom, 
doorzetten en dan lukt het je.  

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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Resultaten DELF 
 
Nog niet eerder zagen we zoveel onderbouw-
leerlingen deelnemen aan de examens, voor 
een Diplôme d’Études en Langue Française. 
Ze zijn allen geslaagd met prachtige scores. 
We feliciteren: 
 

B1: Julie Vanstiphout (deze 3e klasser ac-
teert op V6-niveau!) 

 
A2: Chelsey Evers, Veerle Hegeman, Wout Botman, Bram Effting, 

Max Gazenbeek, Gabriël Oran, Jade Quattrocchi, Nout Ruikes, 
Maik Schouwink, Roos ten Cate, Marijn Vos 

 
A1: Iris Ensink, Dana Huisman, Irem Kücük, Tjibbe Lohuis, Jill Nijhuis, 

Tess Ruiz, Angelique Seifi, Pleun Timmer, Tom Vanstiphout 

Frans praten 
In juni hebben alle tweede 
klassers deelgenomen aan 
het Taaldorp Frans. Zij 
moesten in 1 lesuur 4 ge-
sprekken voeren. Zo stel-
den zij zichzelf voor, be-
schreven een persoon of 
een object. Ze vertelden 
over wat ze doen in hun 
vrije tijd en ze moesten een 
afspraak maken om naar de 
film te gaan. Onze specia-
listen uit de 5

e
 klas waren 

gesprekspartner. Een 
mooie voorbereiding op het 
“echte” werk in Namen in de 

derde klas! 

Klik hier om terug te keren naar de eerste pagina 
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Maandag 26 augustus 
 
 
 
 
ma 26 t/m vr 30 augustus 
 
Dinsdag 27 augustus 
 
Vrijdag 30 augustus 
 
Donderdag 5 september 
 
Maandag 9 september 
 
 
Dinsdag 10 september 
 
 
Maandag 16 september 
 
 
Vrijdag 20 september 
 
ma 23 t/m vr 27 septem-
ber 
 
Maandag 23 september 
 
 
Dinsdag 24 september 
 
 
Maandag 30 september 
 
Dinsdag 1 oktober 
 
Vrijdag 11 oktober 
 
ma 21 t/m vr 25 oktober 
 

Start schooljaar 
Vanaf 10:00 ontvangst leerlingen en ophalen boe-
kenpakketten. 
Schoolfotograaf. 
 
Introductieweek brugklassen 
 
Start blok 1 
 
Kennismakingsdag H4, V4 
 
Informatieavond Masterclass groep 8 
 
Infoavond + kennismaking mentoren H2 
Infoavond + kennismaking mentoren H3 
 
Infoavond dyslexie klas 1 
Infoavond kennismaking klas 1 
 
V2 voorlichting + kennismaking 
V3 voorlichting + kennismaking 
 
Leerlingen lesvrij 
 
Bezoek aan Delitzsch (enkele lln. V4) 
 
 
H4 voorlichting + kennismaking 
H5 voorlichting + kennismaking 
 
V4 voorlichting + kennismaking 
V5 voorlichting + kennismaking 
 
Nafotografie schoolfotografie 
 
Mentoren V6 voorlichting + kennismaking 
 
Babybal 
 
Herfstvakantie 
 
 

In de week voor iedere schoolvakantie komt er een nieuwsbrief uit. De 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.  
 
De volgende nieuwsbrief komt uit in de week 42. 
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