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Voorwoord
Beste ouders, beste verzorgers,
Wat was het begin dit schooljaar ontze end fijn om alle leerlingen weer op school te kunnen verwelkomen. Het afgelopen
anderhalf jaar is natuurlijk lang niet al jd even gemakkelijk geweest en soms zelfs ronduit moeilijk, maar we hebben het gered. Wat fijn dat we dit schooljaar een goede start hebben gemaakt en bijna alle leerlingen graag (!) weer naar school wilden.
Het Na onaal Programma Onderwijs is een investeringsprogramma van het kabinet om de gevolgen van de coronacrisis
voor leerlingen op te vangen. Zoals op de informa eavonden
aan het begin van het schooljaar is aangegeven, willen we deze
gelden (naast extra ondersteuning en opvang) ook inze en voor
‘leuke’ dingen die zo lang niet mogelijk waren. De leerlingen uit
de eerste klassen hebben inmiddels het toneelstuk "De Brugklas
Survival" gezien en ook voor de derde klassen staat er een toneelvoorstelling op stapel. Het ini a ef voor het organiseren
van deze voorstellingen kwam vanuit onze oudervereniging,
waarvoor hartelijk dank. Daarnaast wordt er in november voor
de leerlingen in de examenklassen (die het afgelopen jaar de
buitenlandse reis hebben gemist) een trip naar Parijs of Berlijn
georganiseerd. Bovendien mogen we na een lange jd zonder
feestjes en ac viteiten op maandagavond 29 november eindelijk weer een feest organiseren! Dit feest is bedoeld voor de hele school en vindt plaats in Metropool Hengelo (Poppodium).
Tijdens deze avond komen er diverse bandjes, DJ’s en andere
acts. De dag na deze avond zijn leerlingen vrij i.v.m. de rapportvergaderingen.
Mooie vooruitzichten op leuke ac viteiten, maar nu eerst een
week herfstvakan e. Ik wens uw kind en u een hele goede vakan e toe.
Jen na Ardesch, namens de schoolleiding
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Strategisch beleidsplan OSG
Dinsdagmiddag 5 oktober hebben we met een groot aantal collega’s van
verschillende ves gingen de feestelijke presenta e van het nieuwe strategische beleidsplan van OSG Hengelo in de Twentse Bierbrouwerij bijgewoond. Een beleidsplan waarin met elkaar, vanuit alle geledingen en disciplines input aan gegeven is. In het plan is aangegeven waaraan we willen werken, wat we belangrijk vinden en hoe we OSG sámen naar een
(nog) hoger plan kunnen brengen. Mooie opbrengst in beeld ziet u hieronder:

Hierop voortbordurend willen we
samen met de collega’s op het Bataafs Lyceum de maandag na de
herfstvakan e (maandag 25 oktober) gebruiken om met elkaar na te
denken over de koers van het Bataafs Lyceum in de komende jaren.
Jen na Ardesch
Loca eleider en teamleider havo
bovenbouw
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Nieuw WiFi netwerk
Binnen OSG Hengelo is de keuze gemaakt om over te stappen naar het WiFi netwerk Eduroam. Eduroam wordt door een groot aantal onderwijsorganisa es,
waaronder ook Saxion en de UT, gebruikt. Met een Eduroam inlog kun je op al
deze plekken van het netwerk gebruik maken.

Na een succesvolle test, eind vorig schooljaar, zal Eduroam vanaf 8 november
het huidige OSG WiFi netwerk binnen het Bataafs Lyceum vervangen. Om toegang tot het netwerk te krijgen moet eenmalig worden ingelogd met gebruikersnaam en wachtwoord van school. In de week van 1 november ontvangen de
leerlingen hierover nadere informa e.

Bas Smies
Loca eleider & teamleider onderbouw
b.smies@osghengelo.nl

Klik hier om terug te keren naar de eerste pagina
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Van en over de oudervereniging
Alle ouders en verzorgers van kinderen op het Bataafs Lyceum zijn lid van de Oudervereniging Bataafs Lyceum (OVBL). Dit is ooit afgesproken omdat het voor de
ouders én voor de schoolleiding belangrijk is om regelma g persoonlijk contact te
hebben met elkaar. Bovendien is er zo een potje geld om namens alle ouders wat
leuks en/of leerzaams te doen voor de leerlingen. Zes keer per jaar wordt het bestuur van de OVBL bijgepraat over kleine en grote zaken, en stelt zij zelf dat wat
lee onder de ouders aan de orde. Enkele OVBL-ouders zijn lid van de
(Gemeenschappelijke) Medezeggenschapsraad ((G)MR) van (de OSG Hengelo en)
het Bataafs Lyceum. Dit schooljaar bestaat het bestuur uit:
•
•
•
•
•
•
•


Voorzi er: Frank Bouwmeester (zoon in V5c)
Secretaris: Remko Meddeler (zonen in HV1a en V4b)
Penningmeester: Rikke Schiphorst (zoon in M3a)
MR: Rico Qua rocchi (dochters in V5b en V6c)
MR: Marieke Bos (zoon in A3a)
MR/GMR: Ruud Kousman (dochters in HV1a en V5c)
Bestuurslid: Yvonne Vetketel (zoon in V4a)
Bestuurslid: Monique Schor aar (zoon in AG2a)

Op www.ovbl.nl meer over de OVBL, de vergaderingen – waar u van harte welkom bent – en over hoe u een vraag of opmerking bij ons kunt neerleggen.
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De OVBL adviseert over het schoolbeleid, verstrekt subsidies aan leerlingen en
verzorgt a en es voor de geslaagden, maar wil ook weleens iets helpen organiseren wat zonder financiële bijdrage van de ouders niet kan plaatsvinden, zoals
theatervoorstellingen voor de klassen 1 (‘De Brugklas Survival’) en 3 (‘Later Begint Nu’). U betaalt voor dit alles € 10 per kind per schooljaar.

Klik hier om terug te keren naar de eerste pagina
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Kennismakingsdag H4 en V4
Maandag 30 augustus in de tweede schoolweek hebben, tradi egetrouw, alle
leerlingen in klas 4 havo en 4 vwo ook dit jaar weer een kennismakingsdag gehad.
Maandagmorgen zijn we met alle leerlingen uit H4 en V4 op de fiets naar het Rutbeek in Enschede gereden. Hoewel de dag enigszins grijs en grauw begon brak in
de loop van de ochtend het wolkendek open en werd het heerlijk weer. Het doel
van deze dag was het op een informele manier kennismaken met klasgenoten en
mentor. Van ’s morgens tot ’s middags hebben we mogen genieten van leuke ac viteiten, gezellige groepen en een fantas sche sfeer. Gedurende de hele dag zijn
mentoren met hun mentorgroepen druk geweest met een kanorace, boogschieten, speleologie in een aanhangwagen, steppen, mountainbiken, wandelende A en
andere teambuildingsopdrachten. Bij terugkomst stond ‘tradi egetrouw’ de barbecue klaar en werden alle leerlingen verwelkomd met de heerlijke geuren van
worstjes, kipspiesen en hamburgers. Mede dankzij de inzet van de leerlingen en
de leuke spor eve ac viteiten, mogen we ook deze dag weer als een bijzonder
geslaagde dag beschouwen!
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Excursie ‘Ruimte voor de rivier’
Een paar weken geleden zijn we met alle leerlingen uit de examenklassen, die
aardrijkskunde hebben, naar Zwolle geweest voor de fietsexcursie "Ruimte voor
de rivier". Het doel van deze excursie was dat de leerlingen gingen onderzoeken
hoe het gebied van Kampen tot Zwolle wordt beschermd tegen het water van
de IJssel. De excursie begon in Kampen, nadat we met de trein vanuit Hengelo
aangekomen waren. In Kampen was het de bedoeling om te onderzoeken hoe
de stad beschermd wordt tegen het water. Naast de opdrachten maken was het
heel leuk om de stad Kampen een keer te zien. Vanuit Kampen moesten we
langs de IJssel, naar Zwolle fietsen. Het was eerlijk gezegd een mooie route om
te fietsen. We hadden veel geluk dat het de hele dag droog was gebleven, hoewel de harde wind het voor sommige leerlingen toch nog een minder leuke reis
maakte. Eenmaal aangekomen in Zwolle, na allemaal opdrachten en foto's onderweg gemaakt te hebben, moesten we onze fietsen inleveren en hadden we
nog wat vrije jd over om iets te gaan eten. De bedoeling was om in Zwolle nog
een stadswandeling te maken, wat tot grote blijdschap van veel leerlingen niet
doorging door wat problemen jdens de excursie. We hebben hierdoor nog wat
extra vrije jd gekregen. Al met al, het was een leuke dag waar we veel gezien
en geleerd hebben.
Lianne van Dijk H5

Klik hier om terug te keren naar de eerste pagina
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Geoweek
Nourion
Voor de GEO week kwam
geoloog Mar jn ter Braack
langs bij ons op school. Hij
kwam ons namens het bedrijf Nouryon iets vertellen over het zoutwinnen
en het zoutgebruik van
Hengelo en andere plaatsen waar dit bedrijf ac ef is. Hij hee met ons alle stappen besproken over hoe dit proces in zijn werk gaat. Zo weten wij nu dat als ze
zout uit de cavernes halen ze er olie bovenop doen. Dat is een hulpstof die drij
op de pekel in de caverne, zodat de cavernes niet in kunnen storten. Wij vonden
het heel interessant omdat wij nog niet zoveel van dit onderwerp af wisten en
wij het wel veel gebruiken in het dagelijks leven. Ook vonden wij het leuk dat
het bedrijf uit Twente komt en dat zij hier ac ef zijn in de regio. We hebben
veel geleerd van deze gastles en wij vonden het fijn dat Mar jn ons iets kwam
vertellen over dit onderwerp.
Kim Bos en Laura Klaver 4V

Bezoek aan Ortageo
5 oktober zijn wij met onze klas A3a naar Ortageo geweest voor aardrijkskunde.
Wij werden ontvangen bij aankomst en meegenomen het gebouw in. Wij kregen een presenta e over wat hun werk inhield en verdere informa e over wat
wij later buiten gingen doen. Buiten gingen wij drie ac viteiten doen: ploppen,
een waterflesje vullen tot er geen lucht meer in zat en grondonderzoeken. Bij
het ploppen hebben wij de twee verschillende manieren waarop je het kan
doen geleerd, dat kan op de ouderwetse manier met een kurk en meetlint of
met een grondwaterstand meter. Vervolgens konden wij ook een flesje vullen
met grondwater tot er geen lucht meer in zat, dit kon af en toe nog best wel lasg zijn. Als laatste mochten wij in de grond gaan boren met een grondboor. Ver-
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volgens moest de grond in een potje gedaan worden en ingevoerd worden in
hun systeem. Na onze ac viteiten werden wij terug gebracht naar de presentae kamer en kregen wij nog wat te eten, drinken en een lampje.
Kortom: Wij hebben geleerd over hoe je de grond kan onderzoeken en reinigen.
Ook hebben wij geleerd wat ze allemaal in hun bedrijf doen. Dat is namelijk bodemonderzoek, grondwaterstand meten, werken met explosieven, asbest- en
milieuonderzoek. Iedereen had het erg naar hun zin en deed goed hun best.
Dus al met al was het een groot succes.
Elle-Noor Morskate en Dagmar Oudenaarden A3a

Klik hier om terug te keren naar de eerste pagina
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Nouvelles van de sectie Frans
Fabelwedstrijd
Eindelijk was het dan zover, de prijsuitreiking van de Fabelwedstrijd van de
Alliance Française in het Kulturhus in
Borne. Zo rondkijkend naar alle andere
prijswinnaars, waren onze leerlingen
veruit de jongste deelnemers. Ademloos
luisterde het publiek naar de fabel van
Nisa Buzluk.
Om de fabel van Jort Westerhof in het
Frans werd hard gelachen. Beide winnaars ontvingen een mooi boek vol fabels en een zonnebloem.

DELF scolaire
In maart haalden Natalie,
Maik, Max en Marijn hun DELF
B1 diploma, inmiddels hee
het Franse ministerie van onderwijs de diploma’s gedrukt
en hebben we ze kunnen uitdelen op school. Dit schooljaar zijn er DELF examens op 9
en 12 maart voor de bovenbouw en op 8 en 18 juni voor
de onderbouw.
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Erasmus+ project Litouwen
Met het Erasmus+ project zijn we met 5 leerlingen en 2 docenten een week op
uitwisseling naar Litouwen geweest. Onder het thema "Oﬀ the main highlights"
hebben we verschillende plekken bezocht en gezellige ac viteiten gedaan. We
zijn onder andere in de plaatsen Kaunas en Vilnius geweest. Voor het project
zijn op verschillende plekken kleine filmpjes gemaakt die wat zeggen over die
bepaalde plek.
We sliepen bij gastgezinnen, daardoor praa en we bijna de hele week in het
Engels.
Al met al was het een geweldige ervaring om dit te mogen doen!!
Groetjes,
Amber Hanmink
V5
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De uitwisseling naar Litouwen was een geweldige ervaring. Er zijn wel duizend
dingen om te vertellen over hoe leuk het daar was, maar het allerleukst waren
toch wel de super leuke en aardige mensen die we hebben leren kennen. In
het begin was het natuurlijk spannend om elkaar te ontmoeten maar na de
eerste avond had iedereen het erg gezellig met elkaar. We hebben de dag dat
we aankwamen leuke spelletjes gedaan om elkaar beter te leren kennen en
gedurende de week leerden we elkaar nog beter kennen en werden we een
hechte groep. We hebben ontze end veel dingen gezien en gedaan en elke
dag zat weer vol met leuke ac viteiten. Al met al een super gave en leerzame
ervaring, en er is niemand wie ik dit niet zou aanraden dus als je de kans krijgt,
ga ervoor!
Jelte Bakker
H5
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** BELANGRIJKE MEDEDELING voor alle leerlingen. Vraag tot €2000 subsidie aan bij de oudervereniging voor jouw project, ac viteit of aanschaf! Kijk op h ps://www.ovbl.nl/subsidieaanvragen **
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Careerday–on tour
Op 12 oktober kregen wij de kans om twee technische bedrjiven te bezoeken. ETC en Benchmark. Dit gaf ons een mogelijkheid om geïntroduceerd te worden met deze bedrijven, maar ook met de studies die je nodig zal hebben om daar te werken. Voorafgaand aan de dag hebben wij
twee voorbereidingslessen gehad. We hebben hier o.a. een test gedaan
om te bepalen welke rich ng het beste bij ons past en we hebben introduc efilmpjes bekeken. Op de dag zelf vertrokken we met de bus vanuit
school, als eerste naar ETC. We hebben na een korte introduc e een
rondleiding gekregen door een deel van het complex, waarbij we onder
andere de kans kregen om vragen te stellen aan de directeur. Hierna vertrokken we naar Benchmark. Ook hier begonnen we met een introduc e
van het bedrijf, waarna we een rondleiding kregen door het gebouw.
Hierbij hebben we verschillende afdelingen bezocht, waaronder de produc e en verpakking van producten. Als laatste kregen we een presentae door stagiairs, die ons uitleg gaven over hun studies. Het was uiteindelijk een goede manier om een indruk te krijgen hoe een bedrijf in elkaar zit en om ons te oriënteren op vervolgstudies. Al met al een leerzame, maar ook een leuke ervaring.
Amariah Tomika en Jiya Kartoidjojo
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18 t/m 22 oktober

Herfstvakantie

25 oktober

Proefwerkvrij
Ontwikkeldag 2

1 t/m 5 november

Toetsweek blok 1

1 t/m 3 november

Toetsweek H5/V6

1 november

Voorlichting groep 8

4/5 november

Gewone lesdag H5/V6

8 november

Uitloop toetsweek
Start blok 2
Einde gewenningsperiode klas 1

8 t/m 10 november

Toetsweek H5/V6 (vervolg)

11 november

Bedrijvenmarkt 1, klas 3/4 havo en vwo verplicht

12 november

Inleveren conceptverslag PWS havo

15 november

H5/V6 opgave herkansing/inhalen via Magister

19 november

Voorlichting oud-leerlingen (klas 3 t/m 6) verplicht voor h3, h4, v3,4 en 5

22 november

Sluiting herkansing 12:00 uur

23 november

PWS avond havo 5

25 en 26 november

Inhaal/herkansing blok 1 H5/V6

29 november

Feestavond Metropool
Verkort rooster i.v.m. rapportvergaderingen

30 november

Leerlingen lesvrij i.v.m. rapportvergaderingen

6 t/m 10 december

Workshop bb vakken klas 3

6 t/m 8 december

HaCo projectweek havo 4

9 december

Verkort lesrooster

13 en 14 december

Keuzevakkenvoorlichting h3 en v3

14 december

Projectdag havo onderbouw

20 december

Basketbaltoernooi klas 2

21 december

Basketbaltoernooi bovenbouw

22 december

Basketbaltoernooi klas 3

23 december

Basketbaltoernooi klas 1

24 december

Kerstontbijt + activiteit

27 december t/m 7 januari

Kerstvakantie

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 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 51

