
Beste ouders, verzorgers,  
 
Het is bijna niet te geloven, maar de 
meivakantie staat alweer voor de 
deur. Hoewel het er een aantal weken 
geleden met alle kou (sneeuw!) en 
regen nog niet op leek, hebben we 
deze week wel heerlijke temperaturen  
en is dit een goed vooruitzicht!  
 
Vorige week zijn alle leerlingen op 
school door de ouderverenging ge-
trakteerd op paaseitjes in een eier-
doosje. Een aantal leden van de ou-
dervereniging (inclusief paashaas 
oren) hebben deze paaseitjes per-
soonlijk uitgereikt. Dit viel uiteraard 
bijzonder goed in de smaak. Ouderver-
eniging, BEDANKT! 
 
Begin deze week hebben de leerling-
ouder gesprekken voor veel mentoren 
plaats gevonden. Heel fijn om dergelij-
ke gesprekken (na 2 jaar online te zijn 
afgenomen!) ‘gewoon’ weer fysiek op 
school te kunnen houden! Hopelijk 
hebben we het online en hybride tijd-
perk hiermee voorgoed afgesloten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hein ter Weele (docent wiskunde en 
economie) zal zich na de meivakantie 
gaan toeleggen op een mooie nieuwe 
toekomst zonder examens, lesvoorbe-
reidingen en andere schoolzaken. Om 
dit heugelijke feit te markeren hebben 
leerlingen en collega’s deze week af-
scheid van hem genomen. 
 
Deze laatste week voor de vakantie 
hebben onze examenkandidaten de 
laatste lessen gevolgd en was op don-
derdag de traditionele stuntdag. De 
stuntdag had dit jaar als thema 
“Hakkers vs Kakkers" oftewel "Tokkie 
vs Hockey", of voor de volledigheid 
"Oud-Zuid vs Maaskantje".  
Ontzettend gaaf om te zien dat veel 
collega’s donderdag 21 april in een 
tokkie-outfit of als über-hockey-
golfkakker op school verschenen en in 
die outfit de eerste paar uren les heb-
ben gegeven. Deze dag markeert (als 
alles goed gaat) de laatste lesdag van 
leerlingen op het Bataafs. Direct na de 
meivakantie start het Centraal Exa-
men. Voor alle overige leerlingen be-
gint de laatste belangrijke periode tus-
sen mei- en zomervakantie.  
Ik wens alle leerlingen heel veel succes 
bij de laatste loodjes van dit school-
jaar! Ik wens u een prettige en zonnige 
vakantie toe! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Jentina Ardesch 
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In verband met de invloed die corona ook dit schooljaar op de leerlingen kan 
hebben gehad, hebben we de VMR gevraagd in te stemmen met een voorstel tot 
het wijzigen van de overgangsregeling. De wijziging is vrijwel gelijk aan de aan-
passing die vorig schooljaar is gedaan aan de overgangsregeling. We zijn dan ook 
blij de de VMR ingestemd heeft met het voorstel zoals hieronder vermeld: 
Als gevolg van de corona-crisis is de school in de week voor de kerstvakantie ge-
sloten geweest en heeft onderwijs op afstand plaatsgevonden. Door quarantai-
nes en besmettingen zijn leerlingen en docenten soms niet in staat geweest les-
sen te geven of te volgen en heeft een deel van het onderwijs online moeten 
plaatsvinden. De invloed die de bijzondere situatie gehad heeft op de verwerking 
van de leerstof door individuele leerlingen is niet goed vast te stellen. Wij ver-
wachten dat deze sterk leerling- en situatieafhankelijk zal zijn. 
Bevorderingen 
Het onderwijsproces op het Bataafs Lyceum is dit jaar zonder grote onderbrekin-
gen verlopen. De inspanningen van schoolleiding en docenten zijn sterk gericht 
geweest op het zoveel mogelijk waarborgen van de continuïteit. Tegelijkertijd is 
er het besef dat de bijzondere omstandigheden een nadelige invloed kunnen 
hebben gehad op het leerproces van individuele leerlingen. We komen daarom 
met het onderstaande voorstel: 
• Bij de bevordering wordt vastgehouden aan de reguliere overgangscriteria; 
• Alle leerlingen die volgens deze criteria niet regulier bevorderd kunnen wor-
den, worden besproken voor overgang; 
• De eventuele invloed van de omstandigheden voor de individuele leerling 
wordt meegewogen in deze bespreking; 
• Doorslaggevend voor de in bespreking te nemen overgangsbeslissingen is het 
gewogen oordeel van de docentenvergadering over het perspectief in het vol-
gende schooljaar. Bespreking geeft dus geen garantie voor overgang. 
Schoolleiding Bataafs Lyceum 

N I E U W S B R I E F  
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Sinds enkele jaren zoekt het Bataafs Lyceum actief contact met bedrijven 
uit de regio. We organiseren twee bedrijvenmarkten per jaar, bezoeken 
bedrijven, vragen mensen om te komen vertellen over hun werk, zetten 
projecten op, geven leerlingen de mogelijkheid bij bedrijven wat werker-
varing op te doen et cetera. Dit doen we onder de noemer BL-Business.  
Dit jaar willen we ons netwerk verbreden door ouders te benaderen. 
Wellicht werkt u in een bedrijf waar leerlingen best eens een kijkje zou-
den kunnen nemen of wilt u wat vertellen over uw studie/ loopbaan/ 
werk. Hiervoor is eerder dit jaar een bericht uitgegaan naar de ouders 
van de klassen 1 tot en met 4. En nu, bij deze, geven wij alle ouders de 
QR code naar Forms waarin u kunt aangeven of en zo ja, wat, u zou kun-
nen en willen doen. Zo hopen we ons netwerk te vergroten en leerlingen 
met nog meer verschillende beroepen/ bedrijven in aanraking te laten 
komen. 
 
Vult u hem ook in? Bedankt! 
 
Gerrit Jan de Wilde & Gerdi Haverkamp 
BL-Business coördinatoren 

Klik hier om terug te keren naar de eerste pagina 
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Girlsday en Boysday 
Op 7 april vond de landelijke Girlsday plaats. Een dag, georganiseerd door 
de VHTO, met als doel meiden te interesseren voor (een baan in de) tech-
niek. Dit jaar mochten de meiden naar Thales toe.  
Daar begon de dag met de nationale Kick Off van de Girlsday en een pre-
sentatie van Thales zelf. Vervolgens werd de groep opgesplitst en volgden 
de meiden 3 rondes, verspreid over het Thales terrein. Zo zagen een aantal 
meiden een radar, werd er door hen zelf een lampje gemaakt en werd de 
klimaatkamer bezocht. Het was een dag met erg veel informatie, soms ook 
nog wel wat lastig te begrijpen, maar in ieder geval anders dan een gewo-
ne lesdag (met de jongens). 
 
Tegelijkertijd met de Girlsday organiseren we op school al enkele jaren de 
Boysday. Voor de jongens kwam de heer Tom Evers, oprichter en directeur 
van d’Andrea en Evers, vertellen over Industrial Design. Er werden veel 
verschillende ontwerpen getoond en Tom gaf aan hoe emotie mee moet en 
kan spelen in het ontwerp. Het belang van duurzaam gebruik van materia-
len maakte hij duidelijk aan de hand van een grafiek. En toen moesten de 
jongens zelf aan de slag met het ontwerpen van “mobiliteit in de toe-
komst”. Wat stel je je daar bij voor, wat wordt er vervoerd & op welke ma-
nier. Na een individuele brainstorm werd er in groepjes bepaald wat er ont-
worpen ging worden. Begeleidende docenten en leerlingen (uit vwo 6) ble-
ven kritisch en vroegen de leerlingen het hemd van het lijf zodat het ont-
werp steeds gedetailleerder werd. Jammer eigenlijk dat de ontwerpen niet 
gebouwd konden worden. De ontwerpen werden in het lokaal gepresen-
teerd en per lokaal gingen 2 groepjes door naar de finale ronde in de aula. 
Daar won de bus/ tankstation/ laadstation van de toekomst het beste idee 
van de Boysday 2022. 
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Honours voor HAVO 
Dit jaar is er weer een succesvolle editie geweest van Honours voor HAVO. Tij-
dens dit Honours traject mochten de leerlingen van Havo 4 zich deze keer bui-
gen over een casus rondom verkeersproblematiek bij een school in Hengelo, de 
Stapsteen in Groot Driene. Leerlingen hebben de situatie geobserveerd en kon-
den ter plaatse Adjunct Directeur Bea Altena-van Sluijs interviewen. 
 
Om tot een goede aanpak te komen, volgden de leerlingen een lessenserie van 
docenten van Saxion Enschede van de opleiding Civiele Techniek (weg- en wa-
terbouw). Saxion docenten Ferdinand Eggengoor en Erik Meesters begeleidden 
de groepjes in 3 sessies richting hun oplossingen. 
 
Hierna mochten de honours leerlingen hun oplossingen presenteren aan de 
‘gemeenteraad’. Wethouder Gerard Gerrits en verantwoordelijk gemeenteamb-
tenaar Louis Fikkert gaven feedback op de ideeën en er was een levendige dis-
cussie met   de toehoorders over de gepresenteerde ideeën.  
 
Na de presentaties en de feedback volgde nog een rondleiding in het stadhuis, 
een torenbeklimming en een ijsje bij van der Poel. 
 
Gerrit Jan de Wilde 
Begeleider Honours 
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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.  
 

Eerst even ontspannen… 
Midden maart regelde de OVBL samen met school de theatervoorstelling ‘Later 
begint nu’ voor de klassen 3 over de mooie én moeilijke vakkenpakketkeuze. 
Het werd een feest van herkenning en gaf de mentoren volop gespreksvoer tij-
dens de mentorles. Vier weken later, op de woensdag vóór Pasen, huppelden 
vier blauw-oranje OVBL-paashazen door de school om namens alle ouders 
paaseitjes uit te delen. Het leverde rode hoofden op bij hun eigen kinderen en 
– nog fijner – een grote glimlach bij allen. 
 

En dan weer serieus… 
Sinds haar ledenvergadering in februari, waarin Aletta Smits op zeer prettige 
wijze onze ogen opende over onze pubers en hun schermen, heeft de OVBL 
zich weer over veel onderwerpen gebogen: de lesuitval, de schoolreizen, de 
genderneutraliteit, de schoolveiligheid, maar ook de toekomst van het Bataafs 
Lyceum; hoe gaat onze school om met het dalende aantal leerlingen in Henge-
lo, hoe ziet het schoolplan voor de komende jaren eruit en wat is nu precies de 
kracht van Havo-P? Binnenkort meer hierover. Wil je nu al meepraten? Kijk op 
www.ovbl.nl voor onze vergaderdata – waarop je van harte welkom bent – en 
over hoe je een vraag of opmerking bij ons kunt neerleggen. 
 

Frank Bouwmeester, Remko Meddeler, Rikke Schiphorst, Rico Quattrocchi, Ma-

rieke Bos, Ruud Kousman, Yvonne Vetketel en Monique Schorfhaar wensen alle 

ouders, verzorgers en hun kinderen een zonnige meivakantie! 

http://www.ovbl.nl
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Gymnasiumdag 4 maart 
Vanuit het oogpunt van een onderbouwleerling  
 
De gymnasiumdag was echt top! Het was hartstikke goed geregeld, de work-
shops waren heel leuk! Je kon zien dat er veel aandacht aan besteed was. De 
workshops waren niet alleen leuk maar ook heel erg leerzaam! De workshops 
die ik had waren: Asterix, Een strip of iets dergelijks maken van Asterix en Obe-
lix, Helden en monsters, daarbij moest je zelf een verhaal bedenken over een 
zelfbedachte held met zelfbedachte krachten en monsters, en nog scherven 
brengen geluk, daarbij ging je met kleine papiersnippers een kunstwerk maken! 
Alle workshops waren echt heel leuk! Ik heb er zelf veel van geleerd zoals hoe 
je een Griekse stijl verhaal kan maken! De dag was best druk maar dan op een 
goeie manier! De combinatie van plezier en er iets van leren gingen echt goed 
samen! De pub quiz aan het begin was ook erg leuk! Je zat samen met iemand 
van de bovenbouw en met behulp van overleg in je team ging dat eigenlijk heel 
goed, ook doordat de vragen verschilden tussen niveau onderbouw en niveau 
bovenbouw! Na afloop kwamen we gezellig samen bij elkaar in de aula, vanuit 

daar werden er hartstik-
ke lekkere hapjes op het 
podium gezet! Echt een 
leuke afloop van een 
ontzettend leuke dag! Ik 
wil graag de mensen en 
docenten die hier aan 
mee hebben gewerkt 
nog een keer ontzettend 
bedanken voor het be-
denken en uitvoeren van 
zo'n leuk plan en voor 
de leuke sfeer die er de 
hele dag door was!  
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Vanuit het oogpunt van een bovenbouwleerling  
 
’s Ochtends kwamen we al het eerste uur op 
school, want het was weer zover: de tweejaarlijk-
se Gymnasiumdag! De dag werd begonnen met 
een pubquiz over allerlei onderwerpen die bij het 
gymnasium behandeld worden: van goden tot 
grammatica en van keizers tot gouden ezels. Hier-
bij was het leuk dat er niet alleen onderwerpen 
aan bod kwamen die aan de bovenbouwers be-
steed waren, maar ook onderwerpen die in de 
eerste klassen worden behandeld. Dit zorgde 
voor een leuke sfeer binnen ons groepje, dat verplicht uit onder- en bovenbou-
wers bestond.  
 
Hierna was het tijd voor de workshops: ieder had zich van tevoren opgegeven 
voor drie workshops rondom het thema gymnasium. Zo was er bijvoorbeeld een 
workshop over toneel in de oudheid, het maken van mozaïeken, papyrologie in 
het oude Egypte door een echte egyptoloog en natuurlijk het altijd populaire ko-
ken volgens Romeinse gewoonten.   
 
Om te beginnen gingen we heerlijk kokkerellen. Hiervoor werd ons eerst wat bij-
geleerd over de gewoonten en de geschiedenis van het koken in de oudheid, 
waarna we ons verdeelden in drie groepen. Eén groep hield zich bezig met het 
voorgerecht: bruschetta (afgeleid van het Latijnse "bruscare", dat "op kolen roos-
teren" betekent). De tweede groep vermaakte zich met het hoofdgerecht: wijn-
burgers (zonder wijn, met druivensap). De laatste groep verzorgde het nagerecht: 

vijgentaart en dadels gebakken in 
honing. Dit ging soepel, ook al 
had nog niet iedereen eerder ge-
kookt en waren er nog even snel-
le boodschappen nodig. Hierna 
hebben we afwisselend met zijn 
allen de afwas gedaan en is de 
eerste lading voedsel opgegeten 
door de docenten. Vervolgens 
was het tijd voor een welverdien-
de pauze en aan het eind van de-
ze pauze waren er broodjes knak-
worst (helaas niet Romeins, maar 
wel lekker).  
 

Klik hier om terug te keren naar de eerste pagina 
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Ongelukkigerwijs waren we toen alweer aangekomen bij de laatste ronde: in ons 
geval papyrologie door dr. Donker van Heel van de universiteit Leiden. Dit was een 
workshop die alleen voor de bovenbouwleerlingen bestemd was, aangezien het 
een redelijk lang hoorcollege was. Wij vonden het zeer interessant: zo kon iedereen 
in het oude Egypte iemand voor het gerecht dagen, al was je van zeer lage stand. 
Dit kon al om de kleinste dingen, denk aan een hek dat net iets te ver over de erf-
grens staat. Best vergelijkbaar met onze huidige samenleving dus!   
 
Toenmaals waren we reeds aangekomen aan het eind van deze gezellige dag en na 
de bekendmaking 
van de winnaars van 
de pubquiz werd er 
nog lekker gesmik-
keld en gesmuld van 
de lekkere hapjes 
die de tweede kook-
groep had gemaakt. 
Hierna keerde ieder 
weer huiswaarts. 
Het was een zeer 
geslaagde dag!  
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In december vond de voorronde plaats van de Nederlandse Biologie Olympiade. Dat 
is de biologie wedstrijd voor leerlingen in de bovenbouw. In een toets werden kennis 
en vooral inzicht getest. 
Landelijk deden er 214 scholen mee en het Bataafs Lyceum eindigde op de 37e plek. 
Maar liefst 9 leerlingen eindigden in de topgroep (beste 10% van Nederland)!  
Dat zijn:  
 
Veerle de Lange (V6) 
 
Barto Visser (V6) 
 
Rick Jannink (V6) 
 
Lucas van Dam (V6) 
 
Mijke Hobma (V6) 
 
Sjoerd Oosterom (V6) 
 
Veerle Hegeman (V6) 
 
Ruben de Gruiter (V5) 
 
Marijn de Boer (V5) 
 
Zij hebben allen een mooie oorkonde ontvangen. Ruben de Gruiter (V5) mocht door 
naar de tweede ronde. We wachten nog in spanning af hoe hij daar gescoord heeft... 
 
Namens de biologiesectie, Chris Hoeben en Gerdi Haverkamp 



 

N I E U W S B R I E F  
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Nieuws van de sectie Frans/
Internationalisering 

In maart deden drie leerlingen uit VWO 5 
mee aan de DELF examens. Zij waren allen 
succesvol, we feliciteren Jill Nijhuis, Tess 
Ruiz en Tom Vanstiphout met hun presta-
ties! Ook in juni gaan leerlingen proberen dit mooie internationaal erkende 
certificaat te halen. We wensen hen veel succes en zijn trots op de extra in-
zet die zij voor ons vak laten zien! 
 

 
Deze week zijn 11 leerlingen uit de 4e en 5e 
klas in Carcassonne voor een uitwisseling die 
gesubsidieerd is door de Europese Unie. Zij 
maken kennis met Franse én Italiaanse 

leeftijdsgenoten. Samen buigen ze zich over het thema afvalverwerking, en 
zullen ze de Franse cultuur echt ontdekken in hun gastgezin. 
De week na de herfstvakantie gaan andere 4e en 5e klassers naar Tarquinia 
in Italië met dezelfde subsidie. En één week later komen de Franse en Itali-
aanse leerlingen bij ons op bezoek. We zijn benieuwd wat ze van het Ba-
taafs vinden en ook of het ons lukt hen aan het fietsen te krijgen.   
Onze leerlingen zijn al flink aan het corresponderen met de Franse leer-
lingen die daardoor heel veel zin hebben om te komen. Wordt vervolgd… 

 
 

Carcassonne 

Tarquinia 
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Dit voorjaar is er ook weer een tweede ronde geweest van de bedrijvenmarkt. Tijdens deze 
ronde kunnen leerlingen op vrijwillige basis meedoen. Ze mogen aangeven met welke bedrij-
ven ze graag eens een gesprek hebben over carrièremogelijkheden en opleidingstrajecten. Er 
zijn ruim 60 gesprekken geweest. 
 
Een deel van de bedrijven zijn lopende contacten van de school, maar een deel van de deelne-
mende bedrijven/medewerkers waren dit jaar ook ouders die hadden gereageerd op de op-
roep voor ouderparticipatie. Wij zijn hier zeer dankbaar voor!   
 
Leerlingen konden dit jaar kiezen uit: Politie (wijkagent en analist), Thales (Manufacturing 
Technology Engineer en een Enterprise Security Architect), Kienhuis Hoving (advocaat), ZGT 
(chirurg), The Sales Company (vestigingsmanager en verkoper), Movella (Research Engineer), 
Twentse Zorgcentra (orthopedagoog), AGC Nederland Groothandel (HR manager), Universiteit 
Twente (Associate professor), Antagonist (Ontwikkelaar en Marketeer), Gemeente Enschede 
(communicatieadviseur klimaatadaptatie), Rabobank (KYC analist en HR Professional), Justiti-
ële Informatiedienst (adviseur bedrijfsvoering kwaliteit).  
 
We willen iedereen die heeft meegeholpen om er weer een succes van te maken enorm be-
danken en we hopen volgend jaar met jullie er weer een mooi evenement van te maken! 
 
Gerdi Haverkamp 
Gerrit Jan de Wilde  
Coördinatoren BL-Business  

Bedrijvenmarkt Voorjaar 2022 
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Goede doelen project 
Hallo, 
Ik zit in 1 vwo Masterclass-
gymnasium.                                                                                                                                                
Wij zijn nu bij het goede 
doelenproject aangekomen, 
waarbij we geld gingen op-
halen voor de oorlogsslacht-
offers in Oekraïne/giro555. 
We moesten eerst een ver-
slag maken over een ander goede doel. Dan kon je ook een beetje zien hoe 
zij proberen geld op te halen en ook wat ideeën opdoen. Daarna moesten 
we zelf aan de slag. 
Wij hadden het idee om poffertjes te verkopen in de kantine van de aula, 
dat is goed gelukt. we hebben €55 opgehaald! Andere groepjes hebben wa-
fels verkocht of zijn langs de deuren gegaan met wat lekkers of hebben een 
bingo georganiseerd. Ik vond dit een leuk project om te doen, omdat je 
goed moet nadenken over hoe je geld ophaalt, waar en wanneer.       
 
Jasmijn Smit M1b                           

Laatste biologieles vwo 6 
Na SET 3 en voor het eindexamen is het tijd om de puntjes op de i te gaan 
zetten. Zijn alle begrippen duidelijk? En hoe moet je de vragen beantwoor-
den om het maximum aantal punten te scoren? 
Als er dan geen onduidelijkheden meer naar voren komen, wordt het tijd om 
de hersens echt te laten kraken. Vandaar dat er in de klas nog fanatiek ge-
speeld werd bij het spel BioBrein: meerkeuzevragen, open vragen, tekenen, 
omschrijven en begrippen koppelen… Hoe teken je “ademen”, hoe omschrijf 
je “Pavlovreactie” als je de woorden “hond” en “bel” niet mag gebruiken, 
welke woorden horen bij “meiose”? Het kwam allemaal langs. De leerlingen 
speelden fanatiek en enthousiast. En als dan de schoolbel gaat en de leer-
lingen verrast opkijken met de opmerking “Time flies when you are having 
fun”, dan is dat voor de docent de kers op de taart. 
Succes met de examens allemaal! 
 
Gerdi Haverkamp. 
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Hoek bij 1.25 en muziek 

Lokaal 1.24 

Kunst 

J A A R G A N G  9  N R .  4  

 

 
Herfstvakantie   ma 17-10-2022 t/m vr 21-10-2022 
Kerstvakantie  ma 26-12-2022 t/m vr 06-01-2023 
Voorjaarsvak.   ma 27-02-2023 t/m vr 03-03-2023 
2e paasdag  ma 10-04-2023 
Meivakantie        ma 24-04-2023 t/m vr 05-05-2023 
Hemelvaart  do 18-05-2023 t/m vr 19-05-2023  
2e pinksterdag ma 29-05-2023 
Zomervakantie  ma 24-07-2023 t/m vr 01-09-2023 
 
 
 
Examens 1e tijdvak: 
 
Start: Donderdag 11 mei 2023 
 
 
Examens 2e tijdvak: 
 
Start: Maandag 19 juni 2023 
 

Vakantieregeling 2022—2023 



  
  

A
g
en

d
a
 

 
 
25 april t/m 6 mei  
 
ma 9 mei 
 
ma 9 t/m wo 11 mei 
 
ma 9 t/m vr 13 mei 
 
ma 9 t/m za 14 mei 
 
wo 11 t/m 13 mei 
 
do 12 t/m 25 mei 
 
di 17 t/m zo 22 mei 
 
do 19 mei 
 
Wo 25 mei 
 
do 26 en vr 27 mei 
 
ma 6 juni 
 
di 7 t/m do 9 juni 
 
di 7 juni 
 
wo 8 juni 
 
ma 13 t/m vr 24 juni 
 
di 14 juni 
 
 
 
do 16 juni 
 
wo 22 juni 
 
do 23 juni 
 
vr 24 juni t/m vr 1 juli 
 
ma 4 juli 
 
di 5 t/m vr 8 juli 
 
vr 8 t/m vr 15 juli 
 
ma 18 juli t/m vr 26 augustus 

 
 
Meivakantie 
 
Proefwerkvrij 
 
Facultatief les H5/V6 
 
Uitwisseling Noorwegen 
 
Erasmusreis naar Tarquinia (lln V4 en V5) 
 
Veldwerkdagen biologie 
 
Examens tijdvak 1 
 
Uitwisseling Frankrijke en Italië 
 
Goethe examens mondeling klas 3 t/m 5 
 
Examenborrel H5 en V6 
 
Hemelvaart 
 
2e Pinksterdag 
 
Trierreis 3+4 gymnasium 
 
Proefwerkvrij 
 
DELF examens OB schriftelijk 
 
Examens tijdvak 2 
 
Kennismaking nieuwe 1e klassers 
 
Vergadering Oudervereniging 
 
Kennismaking ouders 1e klassers 
 
The Big Wheel theatre company klas 2 
 
The Big Wheel theatre company klas 4 
 
Toetsweek blok 4 OB en BB 
 
Leerlingenactiviteit klas 1+2 
 
Examens tijdvak 3 
 
Inleveren boeken 
 
Zomervakantie 

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.  
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