
een prach g half jaar 
van te maken. 

Daarbij hoop ik ook ve-
len van u te ontmoeten. 
Mocht u vragen hebben, 
u bent al jd welkom. 

Ik wens u samen met uw 
dierbaren mooie feest-
dagen, een zalig 
kers eest en een geluk-
kig en vooral gezond 
2020. 

Daan Fens, Directeur a.i. 

Beste ouders/
verzorgers, 

De laatste nieuwsbrief 
van 2019 maar de eerste 
die u van mij krijgt. 

Ik ben op 1 december 
gestart als interim-
directeur van het Ba-
taafs Lyceum, als jdelijk 
opvolger van Mark 
Kwakman, waarschijnlijk 
tot aan de zomervakan-

e. 

Een rare maand om te 
starten in een schoolor-
ganisa e; sinterklaas- en 
kerstac viteiten, korte 
dagen en leerlingen en 
collega’s die enorm uit-
kijken naar de kerstva-
kan e. 

En toch heb ik tot nu toe 
een prima indruk van 
het Bataafs, een klein-
schalige school waar be-
trokken medewerkers 
met elkaar onderwijs 
verzorgen aan pre ge 
en enthousiaste leer-
lingen. 

Mijn eerst indruk is dus 
heel posi ef, en ik hoop 
die posi viteit vast te 
houden na de vakan e 
wanneer de school zich 
gaat richten op het 
Open Huis, de aanmel-
dingen en het nieuwe 
schooljaar. 

Daar heb ik zin in. Sa-
men met de leerlingen, 
met u, de ouders en met 
mijn collega’s hoop ik er 

Voorwoord 
I N  D I T  N U M M E R :  

Voorwoord 1 

DELF 2 

Stagiaire uit 
Brussel 

2 

Namur-Namen 3 

Studium Gene-
rale 

5 

75 jaar vrijheid 7 

Agenda 10 

2 0  D E C E M B E R  2 0 1 9  

J A A R G A N G  7 ,  N R . 2  

 

Nieuwsbrief 



P A G I N A  2  

Nouvelles van de sectie Frans 

Eind september hebben 
de leerlingen die examen 
deden in maart hun cer fi-
caat ontvangen. De kandi-
daten van juni kregen het 
officiële bewijs van hun 
slagen. Mooi om zoveel 
trotse gezichten te zien, 
bij onze leerlingen, maar 
ook bij hun docenten!   

De diploma’s van juni zijn 
onderweg naar het BL en 
we hopen deze nog voor 
de kerstvakan e te kun-
nen uitreiken.  

 

 

 
 

 

Stagiaire uit Brussel 
Zoals ieder schooljaar komt er 
ook dit jaar een Franstalige sta-
giaire uit Brussel. Zij is er tussen 
eind januari en de meivakan e. 
Zij is docent Engels en Neder-
lands in opleiding en komt om 
haar Nederlands te verbeteren, 
echter dat zal ze in de perso-
neelskamer doen  en buiten 
school. Zij gaat in verschillende 
klassen meedraaien.  

DELF-certificaten 
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Namur -Namen 
gesprek op straat 
over Nederland en de 
leerlingen kochten 
iets bij de bakker. Su-
per spannend natuur-
lijk! Gelukkig viel het 
reuze mee; de leer-
lingen wisten zich be-
ter uit te drukken, 
dan ze zelf verwacht 

Op 29 november ver-
trok de bus met 150 
3e klassers naar Na-
men. Ter plekke voer-
den onze leerlingen 
gesprekken met 
Franstaligen. Zo was 
er een interview in 
een café, een gesprek 
op het sta on, een 

hadden! En kwamen 
met mooie scores 
thuis.   

N I E U W S B R I E F  
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Studium Generale 
Al een aantal jaren orga-
niseren we op het Ba-
taafs Lyceum verschil-
lende Studium Genera-
lia, met als doel onze 
leerlingen de mogelijk-
heid te bieden op een 
verdiepende en verbre-
dende manier kennis te 
maken met vakovers j-
gende onderwerpen. 
Het Studium Generale 
zal lezingen, discussies, 
en/of workshops organi-
seren op het gebied van 
wetenschap, kunst en 
cultuur. De ac viteiten 
van Studium Generale 
zijn in de eerste plaats 
bedoeld voor leerlingen 
en collega’s van het Ba-
taafs Lyceum, maar ook 
andere belangstellenden 
zijn van harte welkom.  

 
A ankelijk van de spre-
ker zal een deel van leer-
lingen verplicht uitgeno-
digd worden. Donder-
dagmiddag 12 december 
hee  Yang Su het spits 
van dit schooljaar afge-
beten. Yang Su hee  een 
master economie be-
haald in China en woont 
met haar Nederlandse 
man en hun twee kin-
deren sinds 2014 in En-
schede. Ze hee  5 jaar 
voor een Chinees over-
heidsbedrijf in Beijing 
gewerkt. Yang is eige-
naar van Lotus Networ-
king Consultancy en ver-
bindt Nederlandse en 
Chinese bedrijven met 
elkaar.  
 

 Yang Su hee  een inte-
ressante en boeiende 
lezing in het Engels ge-
geven over de kenmer-
ken, overeenkomsten en 
verschillen van het land 
en de poli ek van China 
en wist de aandacht van 
de leerlingen en colle-
ga’s goed vast te hou-
den. Het was weer een 
bijzonder geslaagde Stu-
dium Generale!   
 
 Meer informa e over 
het volgende Studium 
Generale ontvangt u la-
ter van ons.  
 
 
Met vriendelijke groet,  
Jen na Ardesch  

N I E U W S B R I E F  
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75 jaar vrijheid 

Tweede Wereldoor-
log ondergedoken 
gezeten als joods 
jongetje in Twente. 
De heer Cloin heeft 
de vrijheid bevoch-
ten in Libanon.  
 
Daarnaast waren er 
workshops met als 
onderwerpen teke-
nen, dansen, spot-
prenten, simultaan 
vertalen, de Joodse 
Raad, voorwerpen 
uit WOII en over 
concentratiekamp 
Majdanek. Ook was 
er een workshop 
waarin een skype-
verbinding tot stand 
is gebracht met An-
nie Schreier-Pierik, 
waar leerlingen 
rechtstreeks vragen 
aan haar konden 
stellen.  
 

Woensdagavond 11 
december jl. zijn 
bijna 100 leerlingen 
vrijwillig naar school 
gekomen om deel te 
nemen aan onze 
‘Avond voor de Vrij-
heid’. 75 jaar gele-
den zat de Tweede 
Wereldoorlog in 
haar eindfase en in 
mei 2020 wordt de 
vrijheid in ons land 
groots herdacht.  
 
Dat wilden we als 
school niet onge-
merkt aan ons voor-
bij laten gaan. We 
zijn de avond be-
gonnen met een ge-
zamenlijk ‘vrijheids-
diner’. Om 17.45 
uur heeft burge-
meester Sander 
Schelberg de avond 
geopend waarna 
leerlingen van Vwo 
6 een kort toneel-
stukje hebben op-
gevoerd over een 
Joods gezin in de 
Tweede Wereldoor-
log.  
 
Daarna konden leer-
lingen twee work-
shops kiezen uit een 
ruim aanbod. Veel 
leerlingen hadden 
zich ingetekend 
voor de workshops 
van de heer Trom-
mel en de heer 
Cloin. De heer 
Trommel heeft in de 
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Het belang van de 
politiek voor het be-
houd van onze vrij-
heid is zeer groot. 
Vandaar dat we de 
avond hebben afge-
sloten met een 
marktje waarin aller-
lei politieke partijen 
zich presenteerden 
en een mooi debat 
tussen allerlei jonge-
ren van politieke 
partijen. Ook onze 
eigen debatclub nam 
deel aan dat debat 
en liet zich van haar 
beste kant zien. 
 
Kortom: een fantas-
tische, inspirerende 
avond, waar wij als 
Bataafs Lyceum 75 
jaar Vrijheid groots 
hebben neergezet. 
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 A

ge
n

da
 23 december t/m 

3januari 
 
6 januari 
 
9 januari 
 
10 t/m 17 januari 
 
21 januari 
 
27 januari 
 
 
 
 
 
10 en 11 februari 
 
8 t/m 12 februari 
 
12 februari 
 
13 februari 
 
17 t/m  21 februari 
 

Kerstvakantie 
 
 
Studiedag (lesvrij) 
 
Beroepskeuzetest klas 3 
 
SET-/toetsweek 
 
Open Huis 
 
Gastlessen Gameverslaving 
 
Opgave herkansingen H4 en V4/5 blok 1 en 2 
 
Opgave herkansingen + inhaal H5 + V6 blok 2 
 
10-minuten gesprekken 
 
Skireis BSM-leerlingen H4/V4 
 
HBO-voorlichten H4 
 
WO-voorlichting V4/V5 
 
Voorjaarsvakantie 

In de week voor iedere schoolvakantie komt er een nieuwsbrief uit. De ouders ontvangen een 
mailtje met de nieuwsbrief als bijlage. Heeft u geen mail ontvangen? Stuur dan een berichtje 
aan m.haverkate@osghengelo.nl. Op de website (www.bataafslyceum.nl) is de nieuwsbrief te 
vinden onder Ouders -> nieuwsbrief.  
 
De volgende nieuwsbrief komt uit in de week 17 
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