
voor het volgen van vak-
ondersteuning en het 
maken van huiswerk on-
der toezicht, wordt het 
mentoraat versterkt en 
zijn er meer mogelijkhe-
den voor ondersteuning 
op het sociaal-
emotionele vlak. We ho-
pen op deze manier alle 
leerlingen in staat stel-
len om een goede start 
te maken.  
 
We kijken er enorm naar 
uit om het aankomende 
schooljaar op school, en 
met alle leerlingen, op 
te kunnen starten, en er 
een goed jaar van te ma-
ken, waarin ook weer 
ruimte is voor excursies, 
schoolfeesten, reizen en 
alle andere activiteiten 
die kleur geven aan de 
schooltijd. Maar eerst 
even een paar weken 
bijkomen.  
 
Ik wens uw kind en u 
een hele goede vakan-
tie. 
 
Bas Smies, namens de 
schoolleiding 

Beste ouder(s), 
 
De zomervakantie na-
dert met rasse schreden; 
een welverdiende rust-
periode na een bijzon-
der schooljaar. Als het 
afgelopen jaar één ding 
overduidelijk gemaakt 
heeft, dan is het wel het 
belang van echt contact. 
Hoewel we het afstands-
onderwijs zo goed mo-
gelijk vorm hebben pro-
beren te geven, hebben 
wij, en ook de leer-
lingen, intens genoten 
van de laatste, 
"gewone" lesweken op 
school. Wat was het fijn 
om de leerlingen weer in 
de ogen te kunnen kij-
ken, om een praatje te 
kunnen maken op de 
gang en om weer ouder-
wetse bedrijvigheid te 
voelen in de school. 
 
Inmiddels zijn de uitsla-
gen van het Tweede 
Tijdvak binnen en kun-
nen we vol trots consta-
teren dat onze examen-
leerlingen het fantas-

tisch gedaan hebben; 95 
procent van de vwo-
leerlingen en maar liefst 
100 procent van de ha-
visten is geslaagd. Vanaf 
deze plek een groot 
compliment aan alle 
examenkandidaten, die 
het beste hebben moe-
ten maken van een lastig 
jaar, en iets enorm 
knaps hebben weten 
neer te zetten.  
 
De afgelopen maanden 
hebben wij veel gesprek-
ken gevoerd met leer-
lingen, ouders en docen-
ten. Daaruit is gebleken 
dat leerlingen zeer wis-
selend last hebben ge-
had van de omstandig-
heden van het afgelopen 
schooljaar. Samen met 
het team zijn we bezig 
om, in het kader van het 
Nationaal Plan Onder-
wijs, invulling te geven 
aan diverse initiatieven 
om leerlingen in het 
nieuwe schooljaar goed 
te kunnen ondersteu-
nen. Zo zullen er extra 
mogelijkheden komen 
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Afscheid en welkom 

Nouvelles van de sectie Frans 

Zo staat te lezen op de site van Alliance Française Twente. Maar eigenlijk is dat al 

een beetje oud nieuws, want de jury is klaar met haar werk. Ze heeft de fabels van 

Jort Westerhof en Nisa Buzluk bekroond met een prijs! De uitreiking is in septem-

ber aanstaande. We zijn trots op al onze enthousiaste deelnemers! 

 
 

We moeten afscheid nemen van onze collega Odon Kakesa. We 

danken hem voor zijn inzet en de verdieping die hij ons bracht 

via zijn Franstalige achtergrond. 

Ook nemen we afscheid van onze stagiaire Judith Noutang, die 

haar LIO-stage in Enschede zal gaan lopen. Merci chers collègues 

et au revoir! 

 

Volgend schooljaar zal Marije Gérard onze sectie komen verster-

ken. 

N I E U W S B R I E F  
Klik hier om terug te keren naar de eerste pagina 

Schrijf een fabel in de stijl  van Jean de la 
Fontaine 
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uit naar een fijne samen-
werking. 

• Jannette Beuving (Ne)  

• Marian Bouwens (Ne) 

• Danique ter Doest (Ne)  

• Marije Gérard (Fa) 

• Maartje de Haan (Ne)  

• Kjeld Heuker of Hoek 
(En) 

• Chris Hoeben (bi)  

• Monique de Kleijn (wi) 

• Roos Lelifeld (lo)  

• Mauricio Villasenor   
Teran (fi) 

•  Fatih Emre 
(onderwijsassistent) 

Allemaal hartelijk gefeli-
citeerd met jullie nieuwe 
aanstelling bij het Ba-
taafs Lyceum en we ho-
pen dat jullie net zo naar 
de eerste werkdag uitkij-
ken als wij! 
 

Met het naderen van 
het einde van het 
schooljaar nadert na-
tuurlijk de vakantie 
waar iedereen reikhal-
zend naar uit kijk, maar 
aan het naderen van 
het einde van het 
schooljaar zit ook een 
minder leuke kant, na-
melijk afscheid nemen 
van zeer gewaardeerde 
collega's. Vrijdag 9 juli 
hebben we met elkaar 
dit bijzondere school-
jaar afgesloten en af-
scheid genomen van 
Gerben Wynia, docent 
Nederlands en Bert van 
Zwieten, docent Engels. 
Beide heren gaan na 
vele trouwe dienstja-
ren met pensioen. 

Verder vertrekken de 
volgende collega’s die 
langer of korter bij ons 
op school hebben ge-
werkt. 

•Lilian Boonstra (Ne)  

• Gabrie Gelissen (Du), 

• Nina Giesen (Ne) 

 • Eva Gemser (Ne)  

 • Odon Kakesa (Fa)  

• Angelique Lamour 
(wi) 

• Mehdi Mossaouir (wi)  

• Martijn Schilte (ak en 
ec) 

• Sander Has (fi). 

Wij gaan hen allemaal 
ontzettend missen en 
wensen al deze fantas-
tische collega's heel 
veel goeds, voldoening 
en geluk in de toe-
komst toe! 

Naast vertrekkende 
collega's zijn er geluk-
kig ook veel nieuwe 
personeelsleden. Wij 
zijn heel blij om met 
ingang van het nieuwe 
schooljaar onderstaan-
de nieuwe collega's te 
kunnen verwelkomen. 
We weten dat zij een 
waardevolle aanwinst 
zullen zijn voor het Ba-
taafs Lyceum en kijken 

Personeelswisseling, afscheid en welkom! 

Klik hier om terug te keren naar de eerste pagina 
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12 jul t/m 20 augustus 
 
23 augustus 
 
 
23 t/m 27 augustus 
 
24 augustus 
 
27 augustus 
 
30 augustus 
 
30 augustus t/m 3 sep-
tember 
 
2 september 
 
 
6 september 
 
 
7 september 
 
 
7 t/m 11 september 
 
9 september 
 
13 september 
 
 
16 september 
 
20 september 
 
 
21 september 
 
 
28 september 
 
18 t/m 22 oktober 
 
1 t/m 5 november 
 
1 november 
 
8 november 

Zomervakantie 
 
Eerste schooldag, ontvangst, schoolfotograaf 
en boeken ophalen 
 
Introductieweek brugklassers 
 
Start blok 1 
 
Afsluiting introductieweek  ouders brugklassers 
 
Kennismakingsdag H4 en V4 
 
Startweek PWS (bovenbouw) 
 
Ontwikkeldag NPO, leerlingen lesvrij met thuis-
opdrachten 
 
Info-avond en kennismaking mentoren H2 
Info-avond en kennismaking mentoren H3 
 
Info-avond dyslexie klas 1 
Info-avond kennismaking klas 1 
 
Zeilkamp klas 3/4 
 
Informatieavond Masterclass groep 8 
 
Voorlichting en kennismaking mentoren V2 
 
Voorlichting en kennismaking mentoren V3 
 
Personeelsdag, leerlingen lesvrij 
 
Voorlichting en kennismaking mentoren H4 
Voorlihcting en kennismaking mentoren H5 
 
Voorlichting en kennismaking mentoren V4 
Voorlichting en kennismaking mentoren V5 
 
Voorlichting en kennismaking mentoren V6 
 
Herfstvakantie 
 
Toetsweek blok 1 
 
Voorlichting groep 8 
 
Uitloop toetsweek 
Start blok 2 
Einde gewenningsperiode klas 1 

In de week voor iedere schoolvakantie komt er een nieuwsbrief uit. De ouders ontvangen een 
mailtje met daarin de nieuwsbrief als bijlage. 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 41 
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Klik hier om terug te keren naar de eerste pagina 

http://www.bataafslyceum.nl

