
 

 

 

 

Cursusjaar 2020-2021       31 augustus 2020 

Uit de Oase 
 
Aan de start 
 
Een nieuw schooljaar ligt te wachten  Vrienden maken, mooie cijfers, 
en we staan nu weer startklaar.   lekker lachen met elkaar. 
Even nog gaan de gedachten   Als dat lukken wil, dan wordt het 
naar het afgelopen jaar.    vast een heel geweldig jaar. 
Wat zal dít jaar ons gaan brengen?   Maak de start nu vol vertrouwen. 
Gaat het dit keer weer zo raar,   Ook al komt iets onverwacht, 
dat je opeens thuis moet leren,   als je op elkaar kunt bouwen 
ver van school en van elkaar?   ben je sterker dan je dacht. 
 
Niemand die het kan vertellen.   Durf te hopen, durf te dromen, 
Ook hoe jij het dit jaar doet,    zet je in met woord en daad. 
kun je nu nog niet voorspellen.   Laat dit schooljaar nu maar komen, 
Maar je hoopt natuurlijk: goed!   wat het ons ook brengen gaat! 
    
     (Greet Brokerhof – van der Waa) 
 
Welkom 
Een hartelijk woord van welkom aan alle  leerlingen, ouder(s)/verzorger(s) en alle 
medewerkers van Bahûrim. We hopen dat u allen heeft mogen genieten van een fijne 
vakantie. We gaan ervan uit dat onze nieuwe leerlingen zich snel thuis zullen voelen op 
Bahûrim. 
De contacten met de ouder(s)/verzorger(s) proberen we van onze kant zo optimaal mogelijk 
te laten verlopen. Via de Info blijft u op de hoogte van de activiteiten op Bahûrim. De Info 
kunt u raadplegen op onze website www.bm.penta.nl.   
Alle correspondentie met u zal via het bij ons bekende e-mailadres plaatsvinden. U wordt 
vriendelijk verzocht eventuele wijzigingen van uw e-mailadres zo spoedig mogelijk aan de 
administratie door te geven via het e-mailadres van onze school: bm@penta.nl.    
Heeft u vragen of zijn er problemen, neem dan gerust contact op met de mentor of de dames 
van administratie. 
Wij wensen u allen een goed en succesvol jaar toe. 
 
Onderwijs in bijzondere tijden 
Helaas behoort het coronavirus nog niet tot het verleden zoals we allen weten. Namens de 
scholengroep Penta heeft onze directeur, mw. Bevaart, u inlichtingen gestuurd betreffende de 
aanpak van onze scholen. 
We gaan niet over tot een verplichting tot het dragen van mondkapjes, maar medewerkers en 
leerlingen die een mondkapje wensen te dragen moeten dat vooral doen. 
Extra aandacht vragen we voor leerlingen die net van vakantie zijn teruggekeerd uit een zgn. 
‘oranje gebied’. Zij zijn verplicht 10 dagen in quarantaine te verblijven. 
Mocht u, ondanks de genomen maatregelen, nog vragen hebben dan kunt u ons benaderen 

en gaan we kijken of er een maatwerkafspraak gemaakt kan worden. 

 



 

Start cursusjaar 2020-2021 

Leerjaar 1 start met een week introductieactiviteiten. De nieuwe brugklassers maken op 

dinsdag kennis met de mentor en met hun medeleerlingen. Ze werken in het startboek en 

sluiten de middag af met een barbecue.  

Creativiteit staat centraal op woensdag. Acteurs zullen de leerlingen begeleiden en de 

leerlingen zullen in groepjes een korte act leren, die ze ’s middags voor hun medeleerlingen 

zullen uitvoeren in de aula.  

Donderdag staat het werken met de laptop centraal. De laptop zal worden uitgereikt en via 

voorlichting van diverse medewerkers krijgen de leerlingen enige handvatten om op de juiste 

manier de laptop te gebruiken. Tenslotte is er op vrijdag een programma gemaakt rond het 

aanleren van vaardigheden. 

Leerjaar 2, 3 en 4 zullen op dinsdag tijdens het tweede of derde lesuur starten met een 

klassikale opening bij de mentor.   

 

Mentoren 

 

Hierbij de indeling van de mentoren over de verschillende klassen: 

1A Mw. De Jong   3A Mw. Nagtzaam 

1B Mw. Langendoen   3B Mw. Nagtzaam 

1C Mw. Van Loon    3C Mw. Herrewijnen 

1D Mw. Tol    4A Mw. Aantjes 

2A Mw. Plooster   4B Mw. Herrewijnen 

2B Dhr. De Vree 

2C Mw. Nieto  

 

Lestijden 

Lesrooster ma, wo en do 
1e les  : 08.15 – 09.00 uur 
2e les  : 09.00 – 09.45 uur 
3e les  : 09.45 – 10.30 uur 
1e pauze : 10.30 – 10.50 uur 
4e les  : 10.50 – 11.35 uur 
5e les  : 11.35 – 12.20 uur 
2e pauze : 12.20 – 12.50 uur 
6e les  : 12.50 – 13.35 uur 
7e les  : 13.35 – 14.20 uur 
3e pauze : 14.20 – 14.30 uur 
8e les  : 14.30 – 15.15 uur 
9e les  : 15.15 – 16.00 uur 

Lesrooster di 
1e les  : 08.15 – 09.00 uur 
2e les  : 09.00 – 09.45 uur 
3e les  : 09.45 – 10.30 uur 
1e pauze : 10.30 – 10.50 uur 
4e les  : 10.50 – 11.35 uur 
5e les  : 11.35 – 12.20 uur 
2e pauze : 12.20 – 12.50 uur 
6e les  : 12.50 – 13.35 uur 
7e les  : 13.35 – 14.20 uur 
 
Lesrooster vr 
1e les  : 08.15 – 09.00 uur 
2e les  : 09.00 – 09.45 uur 
3e les  : 09.45 – 10.30 uur 
1e pauze : 10.30 – 10.50 uur 
4e les  : 10.50 – 11.35 uur 
5e les  : 11.35 – 12.20 uur 
6e les  : 12.20 – 13.05 uur 
2e pauze : 13.05 – 13.15 uur 
7e les  : 13.15 – 14.00 uur* 

 *Dit uur is alleen bestemd voor begeleiding en inhaalwerkzaamheden. 

 

 



 

Even voorstellen…… 
 
Jean Vroemen 
Beste collega’s, leerlingen en ouders, 
Mijn naam is Jean Vroemen. Dit schooljaar zal ik een aantal 
lessen geschiedenis geven op Penta Bahûrim. Daar verheug ik 
mij op, mede ook omdat onze geschiedenis in Brielle voor het 
oprapen ligt.  
In 1967 ben ik in Zuid-Limburg geboren. Gestudeerd heb ik in 
Amsterdam, Duits en geschiedenis. In 1992 vond ik een baan als 
docent in Rotterdam. En nu dus in Brielle.  
Ik ben getrouwd en heb twee zonen, een hond en een kat. In 
mijn vrije tijd lees ik graag en volg ik actualiteiten, voetbal en 
wielrennen. Verder wandel ik graag met mijn hond. 
Hopelijk gaan wij allen een goed schooljaar tegemoet zonder al 
te veel gedoe omtrent corona. 
 
Eileen Oldenburger 

Bonjour tout le monde ! Ik ben Eileen Oldenburger, 18 jaar 
oud en ik zit in het tweede jaar van de lerarenopleiding Frans. 
Zelf heb ik ook op Bahûrim gezeten. De docente Frans 
(mevrouw Nieto) heeft mij tijdens mijn jaren hier enorm 
geïnspireerd om verder te gaan met de Franse taal en 
cultuur. Ik ben veel van de taal gaan houden en ik ben 
begonnen met het lezen van Franse boeken en het luisteren 
naar Franse muziek. Ik hoop mijn kennis snel met de 
leerlingen op deze school te kunnen delen zodat ik anderen 
kan laten zien hoe mooi de Franse taal is. 
 

 

 
 

Melanie Bour 
Hallo! 
Ik ben Melanie Bour, 21 jaar en derdejaarsstudente voor 
de lerarenopleiding wiskunde op Hogeschool Rotterdam. 
Naast mijn opleiding hou ik mij graag bezig met 
verschillende hobby’s: lezen, ‘bullet journalen’, schrijven, 
tekenen, wandelen, gitaar spelen en kleding maken. In 
mijn tweede jaar heb ik op het Maerlant twee dagen 
stage mogen lopen, waar ik veel ervaring kon opdoen 
met vmbo-leerlingen. Het Maerlant was ontzettend groot, 
dus ik verheug me erop om op een kleinere school te 
werken. Ik heb er veel zin in om iedere leerling en het 
team van Bahûrim te leren kennen! 

 
 
 
 
 
  



 

Sean Tsai 
Hallo, ik ben Sean Tsai (20 jaar) en ga het komende semester (eerste halfjaar) stagelopen  
op PENTA Bahûrim als natuurkunde docent. Dit is voor mijn minor leraar natuurkunde. Ik 
ben een aankomend derdejaars 
Nanobiology student te TU Delft en 
Erasmus MC. Ik heb veel hobby’s 
waaronder (elektrische) gitaar spelen, 
gamen, vissen (zie de foto) en kempo. 
Kempo is een vechtsport die ik al 
meer dan 10 jaar beoefen (ik heb 
ondertussen dan ook een zwarte band 
in kempo), daarnaast geef ik hier ook 
les aan de kindergroep. Ik hoop dit 
jaar veel ervaring op te doen, maar 
nog veel belangrijker heel veel plezier 
te hebben! 
 
 
Steffie van Loon 
Beste leerlingen, ouders en collega’s van Bahûrim,  
Via deze weg wil ik mezelf graag aan jullie voorstellen.  
Mijn naam is Steffie van Loon en ik ben 21 jaar oud. Afgelopen jaar ben ik afgestudeerd aan 
de Pabo Thomas More in Rotterdam en mag ik mezelf leerkracht basisonderwijs noemen. 
Toch heb ik na het behalen van de Pabo gekozen voor het voortgezet onderwijs. Ik heb met 
veel plezier lesgegeven op de basisschool, maar tijdens mijn studie ben ik erachter gekomen 
dat ik oudere kinderen uitdagender vind. Aankomend jaar ga ik beginnen als docent Duits 
voor leerjaar 1 en leerjaar 2 op maandag, dinsdag en woensdag. Tegelijkertijd begin ik dan 
ook met de lerarenopleiding Duits, zodat ik mijn bevoegdheid kan behalen voor dit vak. Mijn 
interesse voor het vak Duits heb ik meegekregen van mijn moeder, die ik dit jaar zal 
opvolgen op Bahûrim. Zij heeft mij laten zien hoe leuk het vak Duits is en hoe interessant 
Duitsland is. Ook kom ik al mijn hele leven in Duitsland, omdat ik daar familie heb wonen. 
Graag laat ik aankomend jaar aan alle leerlingen zien hoe leuk het vak Duits is!  

Zoals jullie op de foto kunnen zien houd 
ik heel erg van kinderen en van reizen. Ik 
ben voor mijn studie naar Malawi, 
Engeland en Portugal geweest. Hier heb 
ik mij verder ontwikkeld op het gebied 
van onderwijs. Ik vind het leuk om de 
leerlingen te vertellen over deze reizen 
en dit ook terug te laten zien in de lessen 
die ik geef. In mijn onderwijs vind ik het 
belangrijk dat iedere leerling zich thuis 
voelt en iedere leerling het naar zijn/haar 
zin heeft. De lessen probeer ik vaak 
aantrekkelijker te maken door het gebruik 
van werkvormen, zoals een spelletje. 
Ook vind ik het leuk om les te geven in 
thema’s/projecten.   

Ik hoop jullie hierbij genoeg te hebben geïnformeerd. Ik heb er heel veel zin in en ik hoop 
jullie ook! 
  



 

Mededelingen 

 Tijdens de schooldag is het leerlingen niet toegestaan het schoolterrein te verlaten. Onze 
school staat midden in een woonwijk en we hebben rekening te houden met onze buren. 
De pauzes kunnen in het schoolgebouw of op het schoolplein worden doorgebracht.  

 Voor en na schooltijd is het de leerlingen ook niet toegestaan te verblijven in het Rikse 
Straatje of in de Mgr. Smitstraat.  

 Het is niet toegestaan zich op te houden bij de ingang van onze school. 

 Mocht er toch een reden zijn om het schoolterrein te verlaten dan vragen de leerlingen 
eerst toestemming aan de conciërge. 

 Leerlingen gebruiken alleen de fietsenstalling om de fietsen/scooters te parkeren of te 
vertrekken. Tijdens de schooldag houden de leerlingen zich niet op bij de fietsenstalling. 

 
Back2school: supervoordelig het nieuwe schooljaar in! 
Slim.nl is dé webwinkel waar je alles vindt om het schooljaar relaxed en succesvol door te 
komen. Van hard- en software tot handige gadgets; je vindt het bij Slim.nl tegen speciale 
onderwijsprijzen! 
Zo heeft Slim.nl allerlei soorten telefoons, tablets en MacBooks, zowel nieuw als refurbished. 
Ook als je op zoek bent naar bijvoorbeeld speakers, headphones, kabels, minicomputers, 
robots, printers, beeldschermen en teken tablets ben je bij Slim.nl aan het juiste adres. 
Daarnaast verkoopt Slim.nl superveel 
handige software, zoals Microsoft Office, 
Adobe Creative Cloud en heel veel 
security-merken. 
Slim.nl verkoopt deze software tegen 
unieke prijzen doordat zij samenwerken 
met onze school. Omdat wij veilig en snel 
werken ook belangrijk vinden, hebben we 
de software zelfs al gedeeltelijk voor je 
betaald. 
 

 
Voorlichtingsavonden 
In de komende weken zullen er weer voorlichtingsavonden worden georganiseerd. Hierbij 
noemen we alvast de data zodat u die avonden kunt vrijhouden. Vanwege de coronacrisis 
kunnen er aanpassingen mogelijk zijn. Een nadere uitnodiging ontvangt u per mail. 
 
Klas 1A, 1B, 1C en 1D : maandagavond 14 september 
Klas 2A en 2B   : dinsdagavond 22 september 
Klas 2C   : woensdagavond 23 september 
Klas 3A en 3B     : woensdagavond 30 september 
Klas 3C   : maandagavond 5 oktober   
Klas 4A en 4B   : donderdagavond 8 oktober 
 
Vrijwillige ouderbijdrage en overige schoolkosten 
Zoals gebruikelijk ontvangt u aan het begin van het nieuwe schooljaar een mail met daarin 
een link naar de bestellijst(en) van de vrijwillige ouderbijdrage en andere schoolkosten. Een 
aantal activiteiten zullen we als aparte bestellijst aanbieden, omdat we vanwege de 
coronacrisis op dit moment nog niet zeker weten of alles zal kunnen doorgaan. Aan het 
begin van het schooljaar zal dit overzicht voor schooljaar 2020-2021 op de website geplaatst 
worden. 
 
Schoolgids 
Voor de overige informatie verwijzen we u graag naar de Schoolgids van Bahûrim. U kunt de 
Schoolgids vanaf week 38 vinden op onze website www.bm.penta.nl.   
 



 

ACTIVITEITENOVERZICHT WEEK 36 
31-08 startvergadering personeel cursusjaar 2020-2021. 
 vakantiegangers halen de boekenpakketten, 8.30-9.00 uur. 
01-09  eerste uur vrij / gezamenlijke start cursusjaar 2020-2021 leerjaar 2, klas 3A en 

leerjaar 4 met de mentoren 9.00-9.45 uur / gezamenlijke start cursusjaar 2020-2021 
klas 3B en 3C met de mentor, 9.45-10.30 uur / introductiedag leerjaar I vanaf 13.00 
uur met een afsluitende barbecue.     

02-09 introductiedag leerjaar I     
03-09 introductiedag leerjaar 1 (uitreiken laptops en uitleg werking van de laptop) 
04-09 introductiedag leerjaar 1 (aandacht voor studievaardigheden) / vergadering 

directieraad PENTA, 9.00-12.30 uur 
 
ACTIVITEITENOVERZICHT WEEK 37 
07-09 aanvang lessen leerjaar 1  
08-09 overleg schoolleiding Bahûrim / leerlingenbespreking leerjaar 1, 14.30-16.00 uur   
11-09 de fotograaf komt langs (gekleurde kleding is gewenst) / overleg schoolleiding 

Bahûrim 


