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Voorwoord
Beste ouders, beste verzorgers,
Het einde van het jaar
komt snel dichterbij en
velen kijken uit naar de
komende vakantie.

PWS avond havo 8

MEP

9

Jammer genoeg is dit
weekend besloten dat de
VO-scholen gedeeltelijk
moeten sluiten. Dat betekent voor deze week weer
online lessen voor een
groot deel van de leerlingen. De examenkandidaten mogen wel hun lessen
op school blijven volgen.
Daarnaast mogen de toetsen die onderdeel zijn van
het PTA (bij ons op school
zijn dat alle toetsen voor
de bovenbouwleerlingen)
op school worden afgenomen.
We hebben ervoor gekozen om de geplande ontwikkeldag voor de docenten van 12 januari te verplaatsen naar woensdag
22 december, zodat er in
de laatste schoolweek

voor de vakantie iets meer
rust is voor de leerlingen.
We hopen van harte dat
we op 10 januari weer alle
leerlingen kunnen ontvangen, maar houden er tegelijkertijd ook rekening mee
dat we langer online les
moeten geven. We zullen
dan, net zoals vorig jaar,
de lessen volgens het reguliere rooster online aanbieden.
In de afgelopen en komende weken zal er het nodige
in en om het schoolgebouw gebeuren. Zo is gestart met een aanpassing
aan de tuin aan de kant
van de Sloetsweg/
Dennebosweg. De oude
struiken, bestrating en
haag zijn weggehaald en er
komt gras, een nieuwe
haag en enkele bomen
voor terug. In de kerstvakantie wordt de vloer in de
gangen en mediatheek op
de 1e verdieping vervangen en in januari zullen op
verschillende plaatsen in
de gangen nieuwe visuals

geplaats worden. Voor de
visuals heeft de leerlingenraad alle leerlingen via instagram laten stemmen.
Verderop in deze nieuwsbrief vindt u de door de
leerlingen gekozen afbeeldingen.
We willen iedereen er via
deze weg nog even op wijzen dat alle leerlingen geadviseerd worden zich tijdens schoolweken 2x per
week te testen met een
zelftest. Ook zonder klachten of met milde klachten.
De zelftesten zijn af te halen bij de conciërges.
Maandag, dinsdag en donderdag kunnen leerlingen
hiervoor nog op school
terecht.
We wensen u en uw kind
(eren) fijne feestdagen en
een heel gelukkig 2022!
Namens de schoolleiding,
Joanne Duijvestijn
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V4 lanceert zelfgebouwde raket
Op 3 december j.l. hebben de leerlingen van V4 een zelfgebouwde raket gelanceerd om:
De verjaardag van Mevrouw Spitzen
te vieren, en
Een video-opname te maken en daarmee de versnelling te bepalen voor een natuurkundeprojekt
Ter ere van haar verjaardag mocht Mevrouw
Spitzen op de lanceerknop drukken, maar bij de
eerste poging klonk alom: “Houston, we have a
problem”: De raket bleef staan waar die stond!
Gelukkig waren de aerospace technici in de dop,
Luca Borgers en Bas Aret, snel in staat om het
euvel te verhelpen en monteerden zijn met de
snelheid van het pit-team van Max Verstappen
een nieuwe ontsteking en het aftellen voor de
tweede poging kon beginnen. Dit keer met daverend succes.
Qua windsnelheid was het op het randje, maar launch co-ordinator Luca
vond het, na contact te hebben opgenomen met het knmi, toch verantwoord
om de lancering door te laten gaan. Geluk bij een ongeluk was dat de landingsparachute niet geheel opende, anders was de capsule zeker op het dak
van de school beland. Nu hopen dat alle V4 leerlingen een film van goede
kwaliteit op hun telefoon hebben zodat zij met behulp van het Coach programma alle benodigde vluchtgegevens kunnen achterhalen.
Twee V6 leerlingen raakten dusdanig geïnspireerd dat zij voor hun aankomende profielwerkstuk ook een raket gaan
lanceren en dan een landingscapsule zo
gaan ontwerpen dat een ongekookt ei de
landing gaat overleven. Luca heeft hiervoor zijn hulp voor een nog grotere raket
al aangeboden, maar dan lijkt het wel
raadzaam om uit te wijken naar de vliegbasis.
Met dank aan de vader van Luca, die het
transport verzorgde, zien wij nu vast uit
naar de volgende verjaardag van Mevrouw
Spitzen.
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Twentse Wiskunde Estafette
Op vrijdag 26 november namen 2 teams van
onze leerlingen deel
aan de Twentse Wiskunde Estafette op de
Universiteit Twente
alwaar één van beide
teams zegevierde! Binnen een loodzware
competitie van 25
teams van de slimste
vwo-leerlingen uit de
wijde omgeving kwamen onze leerlingen
andermaal als sterkte
naar boven! Als Bataafs
Lyceum zetten we ons
daarmee goed op de
kaart aangezien de
laatste editie (in 2019)
eveneens door ons in
de wacht is gesleept.
Als regerend kampioen
bleken wij ongenaakbaar: ik heb me laten
vertellen dat het puntenverschil tussen ons
winnende team en het
tweede en derde team
aanzienlijk was. Echt
een fantastische prestatie! De kanjers die dit
hebben klaargespeeld

zijn: Wouter Zandsteeg, Marijn de Boer,
Nicole Westerbaan en
Ruben de Gruiter (5V).
Met vriendelijke groet,
De Wiskunde-sectie
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Van 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 regelmatig 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 leeft 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.
Pubers achter hun schermen
Op dinsdag 15 februari 2022 vanaf 19.30 uur kunnen alle ouders en verzorgers online luisteren naar en meepraten met de OVBL tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV). Hiervoor ontvangt iedereen in januari een
persoonlijke uitnodiging met meer informatie. De avond belooft spraakmakend en tot nadenken stemmend te worden voor ouders, maar ook voor docenten, dankzij het webinar ‘Pubers achter hun schermen’ van Aletta Smits.
Dr. Aletta Smits werkt als onderzoeker en docent bij de Hogeschool Utrecht en geeft al 12
jaar presentaties in het land. Ze wilde eigenlijk
cabaretier worden, maar ze kan niet zingen. Dat
is maar goed ook, want presentaties geven is
mooi werk en ze prijst zich elke keer weer gelukkig als ze over het wonderlijke puberras mag
vertellen. Aletta studeerde Engels, en heeft lang
lesgegeven op diverse middelbare scholen en
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op de lerarenopleiding van de Universiteit Leiden. Voor het schrijven van haar proefschrift bleek het nodig over psychologie en ict te
leren en dat zette haar op het spoor van pubers, gamen en sociale
media.
Zet jij de ALV van 15 februari vast in de agenda van 2022?
Dan wensen wij je een mooie kerst en een gezond nieuwjaar toe!
Op www.ovbl.nl meer over de OVBL, de vergaderingen – waar je van harte
welkom bent – en over hoe je een vraag

Paris !
Woensdagavond 17 november om half
elf was het een drukte van belang op
het parkeerterrein achter de school.
Onze examenkandidaten stonden in
joggingbroek met kussens, dekbedden
Nee, het was geen droom; om 8:00 uur stonden we bij de Tour Eiffel!
en versnaperingen klaar voor een nacht
in de bus met als doel: 1 dag in Parijs.
Rond 7.00 uur reden we de stad binnen langs het Stade de France, een blik op
de Sacré Coeur, langs de Moulin Rouge,
Galéries Lafayette in kerstverlichting, de
Opéra Bastille, de Madeleine, het Louvre,
het Musée d’Orsay, een tussenstop bij de
Eiffeltoren (zie foto) en
een tourtje over de
Champs-Elysées. Ondertussen bewonderden we
ook de stuurkunsten van
de buschauffeurs, die af
en toe zonder schroom het toeterende verkeer volledig lamlegden, om even te checken of ze een bocht konden maken.
Ze oogstten veel respect van de beginnende bestuurders in de
bus!
Om 9.15 uur stapten we bij de Arc de Triomphe uit de bus.
Sommige leerlingen trokken direct hun eigen plan, huurden
stepjes en begonnen aan hun marathon door Parijs. Veel anderen vertrokken in eerste instantie onder begeleiding van
leraren naar Montmartre, de testlocatie op de ChampsElysées of terug naar de Eiffeltoren voor een eindeloos uitKlik hier om terug te keren naar de eerste pagina
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zicht vanaf de 3e verdieping.
’s Middags trok iedereen zijn eigen
plan. Gelukkig was het heerlijk weer,
en kon er geluncht worden op het
terras. De blauwe lucht maakte dat
er veel gelopen werd en genoten van
de Parijse sfeer. La Durée, met zijn
heerlijke macarons, deed goede zaken…
Na een dinertje op verschillende plekken in de stad, waaronder Quartier Latin en
omgeving, troffen we elkaar aan de Seine voor een boottocht. De tocht was 20 minuten verlaat, daarom was het wel even wachten, positief gezien: de pijnlijke voeten, knieën en ruggen kregen even rust
en de stepgroep kon zijn 42 kilometer
afmaken!

Het wachten werd beloond met een prachtig
zicht op de verlichte monumenten langs de
Seine.
Na afloop stonden de bussen de groep al op te
wachten, gelukkig maar, want er waren voldoende stappen gezet voor een week!
Vol nieuwe ervaringen en souvenirs vertrok de groep rond 22.30uur weer naar
Hengelo.

Uit alle verhalen bleek dat iedereen had
genoten en dankbaar was dat school dit
reisje mogelijk heeft gemaakt. Dank aan
iedereen die hier aan bij heeft gedragen!
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Au revoir!
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Profielwerkstuk presentatieavond
Dinsdagavond 23 november jongstleden hebben vrijwel alle havoleerlingen die dit jaar een profielwerkstuk hebben geschreven dit
profielwerkstuk gepresenteerd. Gelukkig was het mogelijk om alle
ouders die dat wilden op school te ontvangen. Leerlingen en ouders werden ‘s
avonds op school ontvangen om in kleine groepjes in verschillende lokalen de
profielwerkstukken te presenteren. Net als andere jaren was vlak voor de start
van de presentaties de spanning te snijden! De meeste leerlingen waren toch
stiekem behoorlijk zenuwachtig, maar overwonnen dit meestal snel. Na een
spannende start zag je de leerlingen ontspannen en met zelfvertrouwen het
hele verhaal vertellen. Mooi om te zien! Traditiegetrouw hebben we aan het
einde van deze avond prijzen uitgereikt aan de leerlingen die het beste profielwerkstuk hebben geschreven in de maatschappij- en de natuurstroom. Langs
deze weg wil ik: Devi Janssen met het PWS: ‘Hoe maak je Frans aantrekkelijker
in het onderwijs’, en Arend Groothuis met het PWS: ‘Bitcoin, automatisch geld’,
nogmaals van harte feliciteren met het winnen van deze prestigieuze prijs!
Met vriendelijke groeten,
mede namens de begeleiders van de profielwerkstukken,
Jentina Ardesch
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MEP
Hallo, ik ben Irem
Küçük. Ik ben zestien
jaar en zit in vijf Havo.
In september deed ik
mee aan het Model
European Parliament
(nationaal), met andere
woorden MEP nationaal. MEP is een wedstrijd in samenwerking
met maatschappijleer
dat in principe is bedoeld voor alleen vwoleerlingen om te leren
hoe het precies werkt
in het Europees Parlement. Dit doe je door
actuele problemen van
de Europese Unie te
behandelen en er een
resolutie over te schrijven. Een resolutie is
een document waarin
alle concrete problemen die gevonden
worden in het vraagstuk worden opge-

schreven en
uitgewerkt. En
dan vervolgens
gedekt worden
door de concrete oplossingen. Dit doe je
samen als een
commissie. Ik was bijvoorbeeld tijdens Provinciaal en Nationaal
onderdeel van Commissie Buitenlandse
Zaken: dit betekent
dat we de eerste keer
het vraagstuk behandelen over de afhankelijkheid van de EU van andere grootmachten zoals de VS, (wat een probleem kan worden op
langer termijn)
behandelden. Hierdoor
leerde ik onder andere
veel over de Europese
Unie zelf, wat vetorecht is en hoe afhankelijk de EU is van de

Verenigde Staten bijvoorbeeld. Tijdens MEPNationaal deden we hetzelfde - toen ging het
vraagstuk over het Nabuurschapsbeleid van de
EU - alleen dan op grotere schaal. Na MEPNationaal kan één persoon per commissie (die
dus uit een hele Provincie bestaat) door naar
Internationaal. Ook mag
je na MEP-Nationaal
gaan voorzitten bij MEPProvinciaal waar ik erg
naar uitkijk. Tijdens het
voorzitten ondersteun je
de commissie met het
schrijven van een resolutie en mag je aangeven wie jij denkt dat
het beste door kan
gaan naar Nationaal.
Ik ben erg blij dat
mijn docent een uitzondering heeft gemaakt en dat ik dus
alsnog mee mocht
doen aan MEP, ondanks het feit dat ik
Vervolg op pagina 6
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op Havo zit. De dagen dat je aan het vergaderen bent, zijn erg gezellig
en competitief, want je wilt natuurlijk dat de meeste mensen het met
jou eens zijn. Ook gingen we als team-building een city-game in Zwolle
doen en een paar keer uit eten. Je maakt dus ook veel sociale contacten en we hebben als groep nog steeds contact. Ik zou het dus zeker
aan iedereen aanraden om hieraan mee te doen en je zal er geen
spijt van krijgen.

Irem Küçük
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Gekozen visuals
In januari zullen in de school op meerdere plaatsen nieuwe visuals geplaatst worden. De leerlingenraad heeft hiervoor via instagram een
poll uitgezet, waardoor de leerlingen hun voorkeuren
hebben kunnen doorgeven.

Hoek bij 1.25 en muziek
Mediatheek, naast 1.07

Kunst
Lokaal 1.24
Klik hier om terug te keren naar de eerste pagina
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Techniek

Gang 1.16—1.18 (in 2 delen)
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Prijsuitreiking wedstrijd NVD
Wij hebben voor aardrijkskunde een filmpje gemaakt over een onderwerp wat we zelf mochten kiezen. Dit filmpje zou uiteindelijk opgestuurd worden naar de Nederlandse Vereniging voor Demografie (NVD).
Iedereen in het derde leerjaar deed mee met deze wedstrijd.

Ik vond het persoonlijk een hele leuke opdracht, het was leerzaam, maar ook gezellig. De
groepjes bestonden uit vier leerlingen. Wij hadden het over het demografisch transitie model
gedaan, omdat wij dat allemaal interessant vonden en omdat dat ook wel goed uit te leggen
was. Eerst hadden wij met zijn allen informatie opgezocht, daarna hebben wij allemaal een
deel afgemaakt. Ik heb bijvoorbeeld het tweede stuk uitleg in het filmpje ingesproken.
Wij zijn met ons filmpje eerste geworden, wat wij echt niet hadden verwacht! Onze prijs was
een beker en € 300,-.
Lonne Slag (4V)

Hoek bij 1.25 en muziek

Kunst

Lokaal 1.24
Klik hier om terug te keren naar de eerste pagina

JAARGANG

9

NR.

PAGINA

2

14

Trots en blij zijn wij met onze tweede plaats op de aardrijkskunde demografiewedstrijd. We vonden dit een hele leuke en ook lekkere
(dankjewel mevrouw Czachur voor de taart) ervaring. We hebben er
veel van geleerd en hebben er ook erg van genoten. We hebben nieuwe
vaardigheden kunnen ontwikkelen en zijn daarom zeer dankbaar voor deze mogelijkheid.
Utrecht zat er helaas niet in, wat we heel jammer vonden, maar het was wel begrijpelijk dat
dit niet door kon gaan.
Jeske Sprukkelhorst, Nynke Huisstede, Sophie Nijkamp en Lina Bos (4V)

Hoek bij 1.25 en muziek

Prijsuitreiking tijdens de online internationale convergentie van de Vereniging voor Demografie

Kunst

Lokaal 1.24
Klik hier om terug te keren naar de eerste pagina
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Project Challenge havo 4
Maandag 6, dinsdag 7 en woensdag 8 december hebben alle
havo 4 leerlingen in samenwerking met het Saxion aan een Project Challenge gewerkt. Het Saxion geeft leerlingen hiermee de
gelegenheid om kennis te maken met een realistisch project
uit het hoger beroepsonderwijs.
Tijdens de Saxion Project Challenge hebben leerlingen de kans
Techniek
gekregen om hun ideeën te koppelen aan een onderwerp en
hier een (creatief) eindproduct voor te maken. Het project is opgezet om
leerlingen voor te bereiden op het hoger beroepsonderwijs. Saxion vindt
het belangrijk dat de overgang van middelbaar naar hoger beroepsonderwijs niet als moeizaam wordt ervaren door leerlingen. Voordat leerlingen
deze stap maken wil Saxion ze daarom graag presenteren en laten ervaren
wat hun te wachten staat. Zo leren leerlingen wat gebruikelijke rolverdelingen zijn binnen projectgroepen en wat je onderzoekt vóór je een product
maakt. De leerlingen hebben ervaren dat ze meer vrijheid kregen binnen
projecten dan bij ons op school.
Met het deelnemen aan de Saxion Project Challenge hopen we dat leerlingen beter een weg
kunnen vinden in de projecten van een studie
Gang
(in 2 delen)
bij1.16—1.18
Saxion. Individueel
of in een projectgroep
werk je namelijk met meer vrijheid dan op de
middelbare school. Aan de ene kant maakt dit
het makkelijk omdat je vrij bent een eigen richting te kiezen. Aan de andere kant krijgen leerlingen te maken met allerlei taken en onderdelen die ze er extra bij krijgen omdat ze straks
alles zelf moeten doen. De Saxion Project Challenge heeft de leerlingen niet gelijk aan hun lot
overgelaten. Ze hebben juist eerst gepresen-
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teerd gekregen wat al deze verantwoordelijkheden zijn, zodat ze hieraan konden wennen. De leerlingen hebben zelfstandig een probleemstelling gekozen voor het project. Ze hebben hun probleem opgelost aan
de hand van het ontwerpend lerenmodel van de SLO en ontwierpen
hiervoor een eindproduct. Deze zeer verschillende en bijzonder interessante producten hebben zij woensdag 8 december voor een jury op het Saxion gepresenteerd en daarmee heeft
de groep van Sem Nagtegaal, Brynn Hain, Timo Breteler, Noa Koops en Senna Jansen, de eerste prijs in de wacht gesleept!
Mede namens de mentoren van havo 4: Hartelijk Gefeliciteerd!
Jentina Ardesch

Hoek bij 1.25 en muziek

Kunst

Lokaal 1.24
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27 december t/m 7 januari

Kerstvakantie

10 januari

Leerlingen proefwerkvrij

17 t/m 24 januari

Toetsweek blok 2

24 januari

Uitloop toetsweek

18 januari

Informatieavond Profiel 3Havo

31 januari

Opgave herkansing/inhalen via Magister

3 februari

Open Huis

10 en 11 februari

Inhaal/herkansing H5 en V6

14 en 15 februari

10-minuten gesprekken

15 februari

Profielkeuze klas 3

16 februari

HBO voorlichting Havo 4

17 februari

WO-voorlichting UT V4/V5

18 februari

Ontwikkeldag (leerlingen werken thuis)

21 t/m 25 februari

Voorjaarsvakantie

28 februari

Leerlingen proefwerkvrij

7 en 8 maart

Aanmelding nieuwe leerlingen

9 maart

DELF examens BB schriftelijk B1/B2

10 maart

Bedrijvenmarkt 2 klas 3 t/m 6

14 t/m 18 maart

Definitieve profielkeuze klas 3

15 maart

PWS avond VWO 6

25 maart

Uitloop toetsweek

28 maart t/m 1 april

Toetsweek blok 3

4 april

Start blok 4

4 t/m 8 april

Week van de buitenlandse reizen

5 april

Excursie Amsterdam Rijksmuseum
klas 3

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 15
Klik hier om terug te keren naar de eerste pagina

