
Bataafs. Vrijwel iedereen 
hee  het dan over de 
sfeer, de gemoedelijkheid, 
de contacten onderling en 
ook de wijze van omgang 
met de leerlingen. Maar 
ook dat dit een school is 
met veel ini a even. Ik 
kan dit beamen. Je ziet dit 
en ik ervaar het.    
Ik heb er in ieder geval 
veel zin in en hoop een 
bijdrage te kunnen leveren 
aan het Bataafs Lyceum.  
 
De school bruist van de 
ac viteiten, zeker in dit 
deel van het schooljaar en 
in deze Nieuwsbrief daar-
om weer veel nieuws over 
diverse ac viteiten en bij-
zonderheden.  
Een van de ac viteiten die 
wat extra aandacht vraagt 
is de reisweek naar China. 
Wij hebben vrij snel beslo-
ten om niet te wachten op 
de mogelijkheid om in april 
gewoon te gaan, maar ge-
zien de situa e In China en 
delen van Azië deze reis 
voorlopig uit te stellen tot  
de maand juni.   
 
Ik wens u veel leesplezier  
 
Peter Bergambagt  

Geachte ouder(s)/
verzorger(s),  
 
Hierbij ontvangt u de 3e 
Nieuwsbrief van dit school-
jaar. Helaas het voorwoord 
weer van een andere di-
recteur. Heel vervelend 
voor de school, de leer-
lingen en de ouder(s)/
verzorger(s), maar het is 
niet anders. Daan Fens 
hee  wegens bijzondere 
omstandigheden zijn func-

e moeten neerleggen en 
de bestuurder is in staat 
geweest om snel een 
waarnemend directeur 
voor het Bataafs Lyceum 
te  kunnen benoemen. U 
bent hierover direct geïn-
formeerd.   
Toch wil ik mijzelf kort aan 
u voorstellen.  
 
Ik ben Peter Bergambagt, 
woonach g in Apeldoorn. 
In 1974 in het onderwijs 
gestart als docent lichame-
lijke  Opvoeding.   Gewerkt 
op scholen in Zwartsluis, 
Nijverdal en Apeldoorn. In 
Apeldoorn ben ik jaren 
rector geweest van het 
Christelijke Lyceum. Per 1 
aug 2016 ben ik daar met 
vervroegd pensioen ge-
gaan. Echter gelijk ge-
vraagd als interim direc-

teur in Beilen bij CSG Vin-
cent van Gogh. Dit tot 1 
maart 2017 bij de komst 
een nieuwe vaste direc-
teur.   
Per aug 2017 gestart als 
interim rector aan het HLZ 
te Amsterdam tot maart 
2018 eveneens i.v.m. de 
vervulling van de vacature 
nieuwe rector. Vervolgens 
heb ik met mijn partner 
een jaar heerlijk over de 
wereld getrokken. Daarbij 
oa. langdurig op bezoek 
geweest bij 2 van onze 
zoons die in het buitenland 
wonen.   
En nu per 3 februari waar-
nemend directeur van het 
Bataafs Lyceum. Hierbij is 
de afspraak tot aan de zo-
mervakan e.  De bestuur-
der, dhr. Speelman, hee  
inmiddels de werving voor 
de nieuwe directeur van 
het Bataafs Lyceum in 
gang gezet. De bedoeling is 
dat deze per 1 aug as. kan 
starten.  
 
Voor mijn gevoel ben ik nu 
wel geland. Ik heb met 
veel personen binnen de 
school gesproken en krijg 
al een redelijk beeld van 
de school. Ik vraag bij de 
gesprekken meestal wat 
nou het mooie is aan het 
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Reacties Open Huis 

N I E U W S B R I E F  

 

Onze dochter vond het hele-
maal geweldig om de school te 
zien en vooral de proe es en 
testjes waren favoriet! 

Bedankt voor de leuke proef! De 
kinderen vonden het geweldig! 

Toen onze kinderen op de foto mochten en ze daarmee 
een prijs konden winnen gingen ze dan ook meteen pose-
ren, iets wat ze normaal nooit doen. Nu maar hopen dat 
ze wat winnen met deze leuke foto! 

Bedankt voor de leuke 
avond. Mooie sfeer. Leu-
ke en enthousiaste leer-
lingen gezien. Interessan-
te ac viteiten.  
Ook bij andere vakken, 
maar scheikunde was we 
het leukst natuurlijk.  
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Bedankt voor de leuke ac viteiten in de scheikundelokalen!  

 
   Bedankt voor de gezellige en leerzame 
avond (ook voor ouders!) 

Bedankt voor de 
leuke proef. De 
kids vonden het 
geweldig! 

Wij zijn Merle en Julia, wij 
houden van een beetje an-
ders en zijn eigenwijs. Wat 
een toffe les. 

Wat hebben Ayman en Jihane zich vanavond ontze end 
vermaakt op de open dag van het Bataafs Lyceum. Ay-
man zit in groep 8 en wil net als zijn moeder, tante en 
oom (Bataafse Kamp) dolgraag naar het Bataafs Lyceum. 
De open dag was zeer geslaagd en tot de puntjes geor-
ganiseerd. 
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BL-Business: 

bedrijvenmiddag op 5 maart 
Vorig schooljaar is BL-Business ontstaan: een concept waarbij getracht wor-
den leerlingen en bedrijven kennis met elkaar te laten maken. Dit kan op 
heel veel manieren. Bijvoorbeeld de GirlsDay en BoysDay waarbij alle leer-
lingen uit klas 1 in contact komen met een bedrijf. Maar dat kan ook door 
projecten, gastlessen, het studium generale, de maatschappelijke stage, een 
individuele stage en het profielwerkstuk.   
 
Dit jaar organiseren we voor het eerst een bedrijvenmiddag op het Bataafs. 
Het doel hierbij is dat alle leerlingen vanaf klas 3 de mogelijkheid hebben in 
gesprek te komen met mensen die werken bij een bedrijf. Wat doet het be-
drijf, welke func es heb je binnen dat bedrijf, wat houdt het werk in, welke 
studies kan je volgen om die func e te krijgen? Het is dus eigenlijk een uitge-
lezen kans om meer te weten te komen over de bedrijven in de regio en 
over welke (soorten) banen er nu eigenlijk zijn. De middag wordt ingevuld 
door drie rondes waarbij je in gesprek gaat met een klein groepje leerlingen. 
Deze rondes duren ca. 25 minuten.  
 
Er hebben zich al een aantal bedrijven aangemeld voor deze bijeenkomst, 
maar het kan zijn dat u ook graag een steentje wilt bijdragen aan deze mid-
dag door te komen vertellen wat u/ uw bedrijf doet, welke werkzaamheden 
er zijn en welke studies handig zijn. Mocht dat zo zijn dan hoor ik dat graag! 
U kunt mij mailen via: g.haverkamp@osghengelo.nl  
 
Wat? Bedrijvenmiddag   
 
Waar?Bataafs Lyceum aan de Sloetsweg 155 in Hengelo  
 
Wanneer?Donderdag 5 maart 2020  
 
Tijd?12.00 tot 14.00 uur  
 
Gerdi Haverkamp, coördinator BL-Business  

N I E U W S B R I E F  
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17 t/m 21 februari 
 
ma 24 februari 
 
Dinsdag 25 februari 
 
Woensdag 26 februari 
 
1 t/m 7 maart 
 
2 t/m 7 maart 
 
2 maart 
 
 
 
2 en 3 maart 
 
4 t/m 6 maart 
 
5 maart 
 
 
 
8 t/m 13 maart 
 
9 t/m 14 maart 
 
9 t/m 13 maart 
 
9 maart 
 
10 maart 
 
 
 
 
 
 
13 maart 
 
16 en 18 maart 
 
18 maart 
 
19 maart 
 
20 t/m 27 maart 
 
29 maart t/m 3 april 
 
29 maart t/m 4 april 
 
29 maart t/m 5 april 
 
 
6 april 
 
 
 
7 april 
 
8 april 
 
9 april 
 
10 april 
 
13 april 
 
14 en 15 april 
 
22 april t/m 5 mei 

Voorjaarsvakantie 
 
Proefwerkvrij 
 
Masterclass Mens en Werk 
 
Gymnasiumdag 
 
Erasmus+ reis Frankrijk—Lezignan 
 
Reis Carcassonne H4 en V4 
 
Triage onderzoek klas 2 
 
Masterclass Mens en Werk 
 
Aanmelddagen nieuwe leerlingen 
 
Triage onderzoek klas 2 
 
3H uitwisseling naar Rheine 
 
Bedrijvenmarkt (vanaf klas 3)    
 
Erasmus+ Spanje– Terrassa 
 
Erasmus+ Frankrijk– Lodeve 
 
Definitieve profielkeuze klas 3 
 
Triage onderzoek klas 2 
 
Master Class Mens en Werk 
 
Informatieavond buitenlandse reizen 
(Rome, Londen en Berlijn) 
 
Vergadering Oudervereniging 
 
Pisa onderzoek 3e en 4e klas (geboortejaar 2004) 
 
Triage onderzoek klas 2 
 
DELF examens bovenbouw schriftelijk 
 
Kangoeroewedstrijd klas 1en klas 2 
 
SET en Toetsweek BB en klas 3 
 
Erasmus+ Italië, Reis Tarquinia H4/V4 
 
Bezoek Erasmus+ 
 
Buitenlandse reizen H4/V5 Rome, Londen en Ber-
lijn 
 
Opgave via magister herkansing/inhalen H5 
 
Klas 3 volleybaltoernooi 
 
BB volleybaltoernooi 
 
Klas 2 volleybaltoernooi 
 
Deadline inschrijven herkansingen H5/V6 
 
Klas 1  volleybaltoernooi 
 
2e paasdag 
 
Herkansing/inhaal H5/V6 
 
Meivakantie en bevrijdingsdag 
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