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Nieuwsbrief 

Beste ouders, 
 
Voor u ligt alweer de laatste nieuwsbrief van 2022. Terwijl ik dit schrijf kijk ik 
uit op besneeuwde daken en worden buiten de eerste schreden op natuurijs 
gezet; allemaal zeer bevorderlijk voor de kerststemming. Anders dan vorig 
jaar, toen we op de valreep in lockdown moesten, is er op school ook 
eindelijk weer gelegenheid voor feestelijke kerstactiviteiten. De tweede 
klassers brachten een bezoek aan de prachtige kerstmarkt van Münster en de 
voorbereidingen voor het traditionele kerstontbijt op de laatste schooldag 
zijn in volle gang. Voor de bovenbouwleerlingen wordt er een kerstdiner en 
een kerstgala georganiseerd. En natuurlijk kunnen we ons ook weer 
verheugen op het immens populaire kerstvoetbaltoernooi. 
In deze tijd van het jaar is het gebruikelijk om terug te blikken. Het Bataafs 
Lyceum kan terugkijken op maanden van grote bedrijvigheid op vele 
terreinen. Dit schooljaar konden veel leerling activiteiten, zoals reizen, 
eindelijk weer doorgang vinden, en die mogelijkheid is met beide handen 
aangegrepen. Het nieuwe Technology-lab is inmiddels volop in gebruik, en 
achter de schermen wordt hard gewerkt aan een volgend project; de 
verbouwing van onze entree tot een volwaardige ontvangsthal. We zijn 
gestart met het nieuwe praktijkvak HavoP en mogen met trots het officiële 
predicaat Begaafdheidsprofielschool voeren. In de bovenbouw hebben 
leerlingen meer zeggenschap gekregen over hun weekrooster dankzij de 
snipperkaart, waarmee ze bij goede resultaten uren kunnen “snipperen”. Een 
nieuwe organisatiestructuur, opgebouwd rond mentoren kernteams, helpt 
ons om leerlingen beter op maat te kunnen begeleiden; een eerste concrete 
opbrengst was het schoolbreed voeren van kind-ouder-mentorgesprekken. 
En in het docententeam werken we aan het uitdiepen van ons didactisch 
repertoire in een scholingstraject waarin “evidence informed” werken 
centraal staat.  
In het nieuwe jaar gaan wij vol enthousiasme verder met deze 
ontwikkelingen. Maar eerst is het natuurlijk tijd om bij te komen en te 
genieten van twee weken kerstvakantie. Ik wens uw kind en u hele fijne 
feestdagen en een goede vakantie. We maken er samen met jullie graag een 
heel mooi 2023 van.  
 
Hartelijke groeten,  
Bas Smies, namens de schoolleiding  
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School Maatschappelijk Werk 
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Beste leerlingen en ouders,  

  
Graag wil ik mij even voorstellen.  
Mijn naam is Gul Kerpicci en ben sinds medio 
2021 schoolmaatschappelijk werker op het 
Bataafs lyceum. Ik ben 55 jaar, geboren en 
getogen in Oldenzaal en heb twee volwassen 
zoons van 28 -en 30 jaar.   
Ruim dertig jaar ben ik werkzaam als maatschappelijk werker en ben mijn 
loopbaan begonnen in Rotterdam, Schiedam en Nieuwe Waterweg Noord 
en sinds 2008 bij Wijkracht Hengelo. Ik ben HBO + opgeleid en sta bij een 
beroepsregister (SKJ) geregistreerd, waarvoor ik nog steeds regelmatig 
trainingen en cursussen volg om up to date te blijven. Daarnaast heb ik 
vroeger ook groepsfitnesslessen gegeven als bijbaantje. Sporten vind ik nog 
steeds leuk!   
 
Wat is Wijkracht?  
Wijkracht is een onafhankelijke organisatie waar veel mensen komen met 
allerlei problemen. Dit kunnen psychische problemen zijn maar ook 
problemen die mensen ervaren in relatie tot anderen. Dat kan binnen het 
gezin -of familienetwerk zijn, maar ook met organisaties en instanties 
waarmee de communicatie vastloopt.  
Wijkracht helpt gratis en zonder verwijzing. Het is voor jong en oud en vaak 
het eerste adres waar mensen aankloppen. Wijkracht is daarmee een 
zogeheten voorliggende voorziening. Laagdrempelig en toegankelijk voor 
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iedereen. De geboden hulp kan individueel 
zijn, maar ook voor (ex) partners en 
(samengestelde) gezinnen. Daarnaast biedt 
Wijkracht ook diverse groepsactiviteiten, 
zoals assertiviteitstrainingen, sociale 
vaardigheden en meerdere inclusieve 
activiteiten voor jong en oud t.b.v 
gezondheid, welzijn of vrijetijdsbesteding. 
Skillz is het jongerenwerk binnen Wijkracht en houdt zich bezig met signalering, 
voorlichting en (preventieve) activiteiten voor jongeren.  
Soms is de hulpvraag niet passend voor Wijkracht. We zullen dan ook doorverwijzen 
of een advies geven voor een andere vorm van hulpverlening. Denk aan een 
psycholoog of een ketenpartner van de gemeenste die met de hulpvrager gaat 
zoeken naar een meer passende of specialistische voorziening.   
 
Hoe zit het met de privacy?   
Een gesprek met mij is altijd vertrouwelijk, tenzij er sprake is van een ernstige/
onveilige situatie of een strafbaar feit. De vertrouwelijkheid zal dan moeten worden 
doorbroken. Dit doe ik uiteraard altijd in afstemming met de hulpvrager. Onder de 16 
jaar is het verplicht om de ouders/wettelijke vertegenwoordiger op de hoogte te 
brengen van de gesprekken met mij, maar niet per se over de exacte inhoud. Mijn 
steven is om zoveel mogelijk ook met ouders en de jongere gezamenlijk op te 
trekken.  Overleg met derden vindt altijd plaats met toestemming.   
 
Waar en wanneer ik werk?  
Mijn werktijden zijn maandag t/m vrijdag met uitzondering van de vrijdagen op de 
even weken.  
Elke dinsdag tussen 13 en 15 uur ben ik op ’t Bataafs te vinden in kamer B1.02.   
Het is ook mogelijk om op een ander moment een afspraak te maken op school, in 
een wijkcentrum waar Wijkracht actief is of bij de leerling thuis.    
Mochten er nog vragen zijn, kom dan gerust langs voor een gesprekje.  Of mail mij op 
g.kerpicci@wijkracht.nl. Ik neem dan zo snel mogelijk contact op.   
Ik ben te bereiken op telefoonnummer: 
06-34351432 of het algemene nummer 
van   
Wijkracht: 088- 945 57 22.   
  
Graag tot ziens!   

mailto:g.kerpicci@wijkracht.nl
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Bericht van de decanen 
Aan het eind van het jaar en al bijna halverwege dit schooljaar, lijkt het ons 
goed om jullie een beeld te geven van de activiteiten die er vanuit het 
decanaat hebben plaatsgevonden.  
De activiteiten hebben allemaal betrekking op de keuzes die leerlingen 
moeten maken met betrekking tot hun profiel, vakken of vervolgstudie en 
zijn onderdeel van het LOB ( Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding ) 
programma. We maken hierbij gebruik van het programma Qompas. In 
tegenstelling tot voorgaande jaren hebben we besloten om Qompas in alle 
leerjaren te gaan gebruiken, zodat leerlingen eerder en bewuster met hun 
keuzes aan het werk gaan. Via aparte opdrachten binnen Qompas zullen 
ouders ook gevraagd worden om vragen voor hun zoon of dochter in te 
vullen, zodat de leerlingen een steeds beter beeld krijgen van hun 
interesses, kwaliteiten en mogelijkheden. Leerlingen zullen zelf hun ouders 
of vrienden uitnodigen voor dit soort opdrachten. 
De leerlingen uit de derde klassen moeten dit jaar hun profiel en 
bijbehorende vakken kiezen. Voor deze groep leerlingen is in november 
een LOB week georganiseerd. 
 
De eerste activiteit die plaatsvond was Twente goes Techno, waarbij 
leerlingen van alle middelbare scholen verschillende bedrijven in de regio 
bezoeken om te ervaren wat voor werkzaamheden er plaatsvinden. De 
gemeente Hengelo zorgt voor alle bedrijven en de verdeling van alle 
leerlingen over de verschillende bedrijven. Dit jaar was er helaas een tekort 
aan bedrijven, waardoor alleen de leerlingen van de Havo hieraan hebben 
kunnen deelnemen. Gelukkig is er vanuit de organisatie een alternatief 
geregeld voor de leerlingen van VWO 3. Voor deze leerlingen staat op 12 
januari een bezoek gepland aan Thales. 
 
De tweede activiteit vond plaats op onze school, namelijk de bedrijvendag. 
Ouders van leerlingen kwamen vertellen over hun beroep en leerlingen 
konden natuurlijk de vragen stellen die ze hebben. Het is altijd mooi als 
ouders werkervaringen kunnen uitwisselen met leerlingen en ouders 
bereid zijn om mee te helpen met het keuzetraject van onze leerlingen. 
 
Aan het eind van de week vond de oud-leerlingen avond plaats. Leerlingen 
die vorig jaar of eerder hun diploma bij ons gehaald hebben, kwamen 
vertellen over de opleiding die ze nu volgen en de ervaringen die ze tot nu 

N I E U W S B R I E F  
Klik hier om terug te keren naar de eerste pagina 
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toe hebben. Voor alle leerlingen uit de derde en vierde 
klassen en voor de VWO 5 leerlingen was dit een 
verplichte activiteit. Vele vragen werden gesteld aan de 
bijna 90 oud-leerlingen die aanwezig waren. Vragen 
zoals: Heb je de juiste keuze gemaakt? Waarom heb je 
voor deze opleiding gekozen? Welke vakken heb je nodig 
om deze opleiding te gaan doen? Hoe is het studentenleven? Veel vragen die 
zorgden voor een leerzame, maar vooral ook weer een gezellige avond. 
 
De klassen van HAVO 4 zijn de eerste week van december op stage geweest. 
Leerlingen konden zo ervaren hoe het was om in een bedrijf of organisatie aan het 
werk te zijn en wat daar allemaal bij komt kijken. Wij willen de ouders en iedereen 
die meegeholpen heeft om dit voor de leerlingen een onvergetelijke ervaring te 
doen zijn hartelijk danken! 
 
Zodra leerlingen in de bovenbouw zitten, is het belangrijk om zich al te gaan 
oriënteren op vervolgopleidingen. Open dagen zijn een mooie gelegenheid om met 
ouders, verzorgers of vrienden te gaan kijken naar verschillende opleidingen en de 
verschillende studies die aangeboden worden. Hieronder vinden jullie nog een kort 
overzicht van open dagen die binnenkort in onze regio plaats zullen vinden. Voor 
het totale overzicht aan open dagen kunnen jullie kijken op 
www.studiekeuze123.nl. 
 
Leerlingen die al wat verder zijn in een keuze voor de vervolgopleiding doen er 
verstandig aan om in te schrijven voor een meeloopdag bij de gekozen studie. 
Informatie hierover vind je op site van de opleiding. 
 

Vanuit het decanaat willen we iedereen natuurlijk fijne feestdagen toewensen en 

veel geluk en succes met de keuzes die jullie in 2023 zullen maken. 

17 januari Oudervoorlichting profielkeuze Havo 19:00 uur 

  Vwo 20:00 uur 

27 januari Windesheim Zwolle Open Dag 

28 januari en 25 maart Saxion Enschede en Deventer Open Dag 

11 februari Hanzehogeschool Groningen Open Dag 

30 januari t/m 3 februari Rijksuniversiteit Groningen Online Bachelorweek 

31 maart t/m 1 april Universiteit Twente Bachelor Open Dag 

14 april Rijksuniversiteit Groningen Bachelor Open Dag 

25 maart Radboud Universiteit Nijmegen Bachelor Open  Dag 

http://www.studiekeuze123.nl
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Bedrijvenmarkt 24 november 
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 Alle leerlingen uit klas 3 en 4 en een aantal leerlingen uit klas 5 
“bezochten” op donderdag 24 november mensen die kwamen vertellen 
over hun werk. Deze keer waren er relatief veel voorlichters aanwezig 
uit de zorg: een huisarts, een chirurg en een gedragskundige. Daarnaast 
waren er nog een manager HRM, een product lead, een (interieur)
architect, een techneut/ ontwikkelaar en een docent.  
 
Gedurende een half uur vertelden zij over hun werk en hun loopbaan. 
Leerlingen hadden de mogelijkheid om vragen te stellen. Dit alles met 
als doel leerlingen kennis te laten maken met mogelijke banen, 
bedrijven en studies; ter ondersteuning van hun profiel- en studiekeuze. 
De meeste van deze voorlichters zijn overigens ouders. We vinden het 
heel fijn dat ouders aan leerlingen willen vertellen wat voor werk ze 
doen en hoe hun loopbaan tot nu toe is verlopen.  
 
Wilt u bij de volgende bedrijvenmarkt (donderdag 16 maart; voor kleine 
groepjes leerlingen) komen praten met leerlingen over uw loopbaan, 
vul dan de Forms in!  
Dat kan ook voor de andere activiteiten die we organiseren. Alvast 
hartelijk bedankt! (Mocht u dit formulier al eens ingevuld hebben, dan 
hoeft u dat niet opnieuw te doen; mocht er iets veranderen dan wel 
graag) https://forms.office.com/r/ffZg9yXekC 
 
In de wandelgangen hoorden we na de voorlichtingen mooie 
gesprekken tussen leerlingen. Zij vertelden elkaar bij wie ze geweest 
waren en wat ze gehoord hadden.  
Het klonk positief en leerlingen gaven aan een 
interessante markt gehad te hebben. Wat ons 
betreft op naar een volgende editie! 

 
Gerrit Jan de Wilde & 

Gerdi Haverkamp, 

coördinatoren  

BL-Business 

N I E U W S B R I E F  

https://forms.office.com/r/ffZg9yXekC
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Profielwerkstuk presentatieavond havo 
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 Dinsdagavond 29 november jongstleden hebben vrijwel alle havoleerlingen die 
dit jaar een profielwerkstuk hebben geschreven dit profielwerkstuk 
gepresenteerd. Leerlingen en ouders werden ‘s avonds op school ontvangen om 
vervolgens in kleine groepjes in verschillende lokalen de profielwerkstukken 
presentaties bij te wonen. 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: Kim 
Bos en Lucas Bergman met het PWS: ‘Natuurlijk Hengelo’, en Selina Acar en 
John Bruins met het PWS: ‘De invloed van Engelse muziek op het leren’, 
nogmaals van harte feliciteren met het winnen van deze prestigieuze prijs!   
 
Met vriendelijke groeten,   
mede namens de begeleiders van de profielwerkstukken,   
Jentina Ardesch   
 

N I E U W S B R I E F  
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DELF 

De inschrijvingen voor de examensessie van B1 en B2 zijn 
weer open!  
 
In overleg met Samantha de la Parra en Francisca de Vries 
kunnen leerlingen in klas 5 en 6 meedoen met de DELF 
examens die op 15 en 18 maart plaatsvinden.   
 
Op woensdag 15 maart zijn de schriftelijke examens van 9.00u 
tot 11.00u op school. De mondelinge examens op 18 maart 
zijn ergens in het land, het is verstandig om deze dag helemaal 
vrij te houden.  
 
Aanmelden kan via de website van het Bataafs https://
www.bataafslyceum.nl/delf/   Uw kind moet zijn/haar 
volledige namen doorgeven en de geboortedatum en - plaats. 
Tevens vragen we uw schriftelijke bevestiging dat u akkoord 
gaat met deelname, in verband met de kosten: B1 €115,00 en 
B2 €130,00.   
 
Let op dat uw kind de examendagen (15 en 18 maart 2023) 
beschikbaar is, alternatieve examendata zijn er niet in maart. 
Het Institut Français geeft geen geld terug. Inschrijving is dus 
definitief.  Eind januari zal Francisca de Vries starten met de 
voorbereiding op de examens voor de leerlingen die mee 
doen. 
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Kunstproject met Lara Vos 
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 Vrijdagmiddag 4 november was de aftrap voor het kunstproject "Together". 

Dit bijzondere project is opgezet door Stichting Bernhards Ontmoeting en 

mede mogelijk gemaakt door bijdragen van de Gemeente Hengelo, Lokaal 

Fonds Hengelo en het Rabobank Cultuur Fonds. 

15 Leerlingen van klas M3a van het Bataafs Lyceum werkten in het atelier 

van kunstenaar Lara Vos, samen met haar en kunstenaar Mirjan Koldeweij, 

aan een kunstwerk voor op een muur in de binnenstad van Hengelo. Drie 

ouderen van Oyfo Kunstenschool assisteerden bij het maken van dit 

kunstwerk gedurende meerdere sessies. Door deze manier ontstaan er 

gesprekken en leren ze van elkaar over kunst. Elke leerling moest een eigen 

deel van het kunstwerk ontwerpen en maken. 

 

Op 14 november hebben de leerlingen in de werkplaats van Oyfo een klein 

proefmodel gemaakt van hun eigen ontwerp. Daarvoor werd staaldraad en 

koperdraad geknipt, gebogen en aan elkaar gesoldeerd. Al doende 

ontdekten ze of hun ontwerp geschikt is voor uitvoering in metaal of dat het 

misschien wat aangepast moest worden. 

 

Donderdag 17 en vrijdag 18 november hebben de leerlingen de hele dag 

gewerkt in het atelier van Lara Vos. Met hulp van de vrijwilligers werd staal 

gebogen, koper geknipt, gaten gemaakt en het geheel met koperdraad aan 

elkaar genaaid. Per leerling was 9 meter staal beschikbaar. Drie meter per 

dikte van 10, 8 en 6 mm. Hiermee werden de contouren van hun werk 
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gelast. Daarnaast waren vele verschillende kleuren koper en ook mooie stukken zink 

beschikbaar. Een prachtig creatief proces! 

De leerlingen maakten in kleine groepjes ieder hun eigen kunstwerk. Soms vormden ze 

samen al 1 geheel. Een vlinder, het thema Vuur, water, aarde en lucht, een symbolisch 

beeld van een groep vriendinnen of verschillende vormen samenbrengen in 1 ontwerp. 

Alles onder het motto Together. 

De leerlingen waren zelf ook erg enthousiast over het proces en het eindresultaat: “Het 

idee zit eerst in je hoofd maar nu kun je het vastpakken.” 

 

Nadat alle leerlingen hun eigen deel naar tevredenheid hadden afgemaakt werd in een 

voorlopig laatste bijeenkomst gekeken hoe alle kunstwerken het mooist zouden kunnen 

worden samengevoegd tot één geheel. Het is echter helaas nog niet bekend waar het 

totaalkunstwerk uiteindelijk komt te hangen. Er is een kans dat het een prachtige plek 

krijgt aan de markt in het centrum van Hengelo, maar dan moet eerst het marktplein zijn 

voltooid. Wellicht dat het kunstwerk in de tussentijd een plekje zou kunnen krijgen in of 

aan ons schoolgebouw. Hopelijk is daar binnenkort meer over bekend. 

Wordt vervolgd... 

Klik hier om terug te keren naar de eerste pagina 
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Practicum vwo 6 biologie 
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Jaarlijks doen de leerlingen bij biologie een onderzoek. Dit om ze te leren 
hoe je een onderzoek opzet, uitvoert en vastlegt. Dit jaar hebben we de 
keuze gemaakt om verschillende experimenten aan te bieden die te maken 
hebben met het vastleggen van energie (fotosynthese) en het vrijmaken van 
energie (dissimilatie). In groepjes kozen de leerlingen 1 experiment. Ze 
zochten de theorie uit en na overleg met de toa stelden ze een werkplan op. 
Vorige week volgde de uitvoer. Nou de energie was voelbaar! Iedereen is 
gedurende de twee lesuren druk geweest met zijn/haar onderzoek. En dat 
gaf mooie plaatjes die we u niet willen onthouden. 
Namens de sectie biologie, Gerdi Haverkamp 
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Over verslavingsmiddelen…  

Op de avond van donderdag 23 februari 2023 houden 
we op school onze jaarlijkse Algemene 
Ledenvergadering (ALV). Hiervoor ontvangen alle 
ouders en verzorgers in januari een persoonlijke uitnodiging. Op deze avond verantwoordt de 
OVBL haar activiteiten en de besteding van de ouderbijdrage in het afgelopen schooljaar en 
vertelt ze over dat wat in het lopende schooljaar speelt. Ook horen we graag welke vragen er 
leven onder de ouders en verzorgers: ervaar je een structureel probleem met roosters, 
schoolveiligheid, het toetsen, Magister of wat dan ook, laat het ons gerust weten. Om de 
avond nog interessanter te maken, nodigen we Tactus Verslavingszorg uit om met ons in 
gesprek te gaan over verslavingsmiddelen in het algemeen en in het bijzonder over dat wat 
onze kinderen allemaal kunnen kopen op het scholeneiland waar het Bataafs Lyceum deel 
van is. Noteren dus, die datum! 

 

… en geld voor jouw kind  

Elk jaar stelt de OVBL ten minste 1000 euro beschikbaar voor leerlingen die een goed idee 
hebben om een specifieke les of de school in het algemeen beter te maken. Denk daarbij aan 
het uitnodigen van een goede spreker over het slavernijverleden, een uitstapje met de klas 
naar een bijzondere plek of het aanbrengen van kunst op een saaie schoolmuur. Begin 2023 
beginnen we een campagne om dit weer eens goed bij jouw kind(eren) onder de aandacht te 
brengen. Maak hier tijdens het kerstdiner maar vast een start mee. Fijne feestdagen gewenst! 

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.   

www.ovbl.nl  

oudervereniging@ovbl.nl  

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

Van de oudervereniging 

http://www.ovbl.nl
http://www.oudervereniging@ovbl.nl
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Allereerst hebben Wouter Zandsteeg, Pepijn van Broekhoven, Marijn de 
Boer en Ruben de Gruiter de prestigieuze Twentse Wiskunde Estafette 
gewonnen! Ze hebben deze lastige klus geklaard onder druk aangezien ze als 
titelhouder als favoriet aan de wedstrijd begonnen en toch deze rol met 
verve hebben waargemaakt: met een straatlengte voorsprong van 16 punten 
hebben ze de competitie een illusie armer gemaakt. Ongenaakbaar. 
 
Hiermee heeft het Bataafs Lyceum de winst van de TWE van de afgelopen 
drie edities in de wacht gesleept waardoor je wellicht het niveau van de 
wedstrijd zou onderschatten. Laat dat vooral: De TWE is dé wiskunde-
wedstrijd voor de meest begaafde leerlingen van het VWO, de crème-de-la-
crème en het neusje van de zalm. En binnen die groep blonken zij uit... 
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Weihnachtsmarkt Münster 2022 

Sinds 2010 organiseert de sectie Duits voor 
de tweede klassen een excursie naar de 
Weihnachtsmarkt in Münster. Twee jaar 
konden we vanwege corona dit tripje niet 
uitvoeren en leerlingen die dit gemist 
hebben vinden dit nog steeds spijtig. Sinds 
enkele jaren werken we in het project 
samen met de sectie geschiedenis, 
aangezien Münster meer dan alleen een 
Weihnachtsmarkt te bieden heeft. Voor de 
geschiedenis van Nederland is de vrede 
van Münster in 1648 een mijlpaal in onze 
geschiedenis. In Münster werd de 
grondsteen van ons huidige land gelegd en 
we laten de leerlingen dan ook in het oude 
Rathaus aan de Prinzipalmarkt de 
Friedenssaal zien en natuurlijk ook het 
portret van Willem Ripperda, de 
afgevaardigde van de provincie Overijssel 
die op het huis Hengelo woonde. 

Natuurlijk gaan we ook niet voorbij aan de kooien die aan de Sankt Lamberti 
Kirche hangen. Als straf voor het oprichten van het “Koninkrijk Sion” werd het lijk 
van o.a. Jan van Leiden hier 50 jaar ter afschrikking “tentoongesteld”. Gelukkig is 
die tijd voorbij en gidsten we de leerlingen door de fraaie en mooi versierde 
binnenstad van Münster. Voorbij aan de kraampjes met sterren, sjaals, 
kersthuisjes en houten versieringen en natuurlijk zagen en roken we ook de 
kramen met Bratwurst, Reibekuchen en Glühwein. Ons vaste adres voor Bratwurst 
en Heiße Schokolade mit Sahne is op de “Giebelhuuskes Markt” bij de 
Überwasserkirche waar dhr. Mentink uit Borne twee stands heeft. In deze kerk 
keken we naar een gigantische afbeelding van de maan en bewonderden we de 
kerk die door het blauwe licht heel bijzonder was. Verder bezochten we natuurlijk 
ook de Dom met het schitterende middeleeuwse astronomisch uurwerk. Het 
spannendste deel van de reis bleek dit jaar de treinreis te zijn. De Eurobahn die 
ons van Hengelo naar Rheine bracht/zou brengen heeft niet zo’n goede reputatie 
en dit bleek bij de eerste drie excursies. Gelukkig konden de leerlingen en de 
collega’s met de bus reizen, maar hierdoor had men soms wel minder tijd in 
Münster. Hopelijk laat de Eurobahn ons volgend jaar niet meer in de steek.  
 
M. Bakker, F. Bouwhuis, T. Brinkhuis, K. Heuker of Hoek, G. Westenbrink  

en F. Walhof 

N I E U W S B R I E F  
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26 december t/m 6 januari 
 
9 januari 
 
9 t/m 13 januari 
 
17 januari 
 
 
23 januari t/m 10 februari 
 
23 t/m 27 januari 
 
24 t/m 27 januari 
 
26 januari 
 
30 januari 
 
9 t/m 20 februari 
 
13 februari 
 
15 februari 
 
 
16 februari 
 
 
 
16 en 17 februari 
 
16 t/m 20 februari 
 
20 en 21 februari 
 
23 februari 
 
24 februari 
 
27 februari t/m 3 maart 

Kerstvakantie 
 
Leerlingen proefwerkvrij 
 
Voorlopig profielkeuze advies klas 3 
 
Basketbaltoernooi bovenbouw 
Informatieavond profiel klas 3H en V3 
 
Biologie Olympiade voorronde OB 
 
Toetsweek 
 
Voorlichting nieuwe keuzevakken H3/V3 
 
Open Huis 
 
Start blok 3 
 
Rapportvergaderingen blok 3 
 
Deadline inleveren PWS V6 
 
Ontdek– en doemiddag groep 8 
HBO voorlichting H4 
 
Ontdek– en doemiddag gymnasium voor 
groep 8 
WO voorlichting UT V4 en V5 
 
Inhaal/herkansingen BB 
 
Skireis BSM H4/V4 en H5/V5 
 
10-minutengesprekken in de aula 
 
ALV oudervereniging 
 
Ontwikkeldag 4 
 
Voorjaarsvakantie 
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