
 

 

 

 

Cursusjaar 2020-2021       14 september 2020 

Uit de Oase 
 
Puberteit  
 
Het leven lijkt een achtbaan,     Vandaag voel ik me depri, 
soms sla ik over de kop.    als in een diep ravijn, 
Ik weet dan niet goed wie ik ben    morgen klim ik er weer uit 
en krabbel verdrietig op.     en kan weer meer mezelf zijn. 
 
Ze zeggen: ‘t is de puberteit,    Iedereen heeft maskers, 
het komt door de hormonen     ik draag er soms wel tien, 
dat je – veranderlijk als het weer –    maar mijn echte, ware ik 
de tranen soms voelt stromen.    dat laat ik nog niet zien.   
 
Huil ik om die verandering,  
wat is er toch met mij?  
Komt het door coronatijd?  
Gisteren was ik nog blij.  
 
Cora de Vos 
 
Een moeizame start? 
De introductieweek van leerjaar 1 en de eerste volledige lesweek zit erop. Iedereen probeert 
zijn weg weer te vinden in het nieuwe rooster en met de nieuwe klassen. Daarbij wordt er 
deze weken regelmatig een beroep gaan op onze creativiteit i.v.m. de storingen in onze ICT-
systemen.  
Complimenten aan de leerlingen en de collega’s bij het uitvoeren van de coronamaatregelen. 
Ondanks de genoemde maatregelen is er in de afgelopen week één van onze leerlingen 
positief getest. De situatie van de leerling is zodanig dat de GGD een contact- en 
brononderzoek niet noodzakelijk heeft bevonden. De ouder(s)/verzorger(s) van mavo 3 
hebben een brief met aanvullende informatie ontvangen.  
Bij ouders en leerlingen waren er deze week vragen over wanneer je nu precies thuis moet 
blijven. Voor alle duidelijkheid geldt dat leerlingen en medewerkers thuis moeten blijven bij 
klachten die kunnen passen bij corona of als een huisgenoot koorts (boven 38⁰C) en/of last 
van benauwdheid heeft. Mensen met klachten kunnen zich laten testen bij de GGD. Indien er 
een negatieve testuitslag is, mag de leerling weer naar school of wanneer de klachten 
volledig verdwenen zijn. Als een leerling dringend verzocht is om in quarantaine te gaan, 
moet de leerling ook zonder klachten thuisblijven.  
Wat betreft de maatregelen in de school doen we op iedereen een beroep om de regels echt 
na te leven. Nadrukkelijk wijzen we nog even op de 1,5 meter afstand van leerlingen tot de 
medewerkers. Het gaat uiteindelijk om de gezondheid van ons allen. 
Met plezier kijken we terug op de introductieweek van leerjaar 1. In deze info kunt u daar 
meer over lezen. 
 
 
 
 
 



 

Introductieweek leerjaar 1 
Dinsdagmiddag 1 september verschenen de 
brugklassers enigszins gespannen maar 
ook nieuwsgierig op Bahûrim. Ze werden 
opgevangen door mw. Clement, mw. De 
Jong, mw. Langendoen, mw. Van Loon en 
mw. Tol. Via het startboek werd er 
kennisgemaakt met de organisatie op 
Bahûrim. Na veel theorie kon tijdens het 
grote renspel de energie worden 
aangesproken. Tenslotte was er een 
heerlijke barbecue door de heren 
Barnhoorn, Goedemans, Jansen, Vlendré 
en andere collega’s voorbereid. Het 
smaakte prima. 
Theater en toneel werden op woensdag aangeboden. Via professionele begeleiding gingen 
de brugklassers aan de slag met het thema ‘Het nieuwe normaal’. Tijdens de uitvoering op 

het multicourt zagen we prachtige uitwerkingen. Een 
geslaagde dag.  
De donderdag stond in het teken van de laptops. Mw. De 
Ruyter reikte de laptops uit en aansluitend kregen de 
leerlingen instructie betreffende het gebruik van de 
laptops. Op vrijdag maakten de leerlingen kennis met 
diverse vaardigheden bij de verschillende vakken. Dankzij 
het introductieprogramma hebben de brugklassers 
Bahûrim goed leren kennen. Vrijdagmiddag vertrokken ze 
vrolijk voor een welverdiend weekend.      

 
Fietsverlichtingsactie 
Elk dag fietsen duizenden kinderen naar school. Goede fietsverlichting is enorm belangrijk. 
Want met goede verlichting daalt de kans op een aanrijding in het donker met wel 20 
procent. Toch vervangt 4 op de 10 fietsers hun kapotte fietslamp niet direct. Daarom doet 
Bahûrim jaarlijks mee met de ANWB Lichtbrigade.  
Onze school vindt het belangrijk dat haar scholieren veilig naar school fietsen. Helemaal nu 
de dagen weer korter worden.. 
 



 

De school  heeft van de ANWB Lichtbrigade materiaal gekregen met alle benodigdheden 
voor een goed verlichte fiets. Hiermee gaan de docenten Oosterman en Barnhoorn in 
samenwerking met de conciërge dhr. Vlendre en onder het toeziend oog van twee agenten  
aan de slag op 22 september om o.a. de verlichting te controleren en eventueel te repareren. 
Zo gaan onze leerlingen weer met een goede fietsverlichting op pad. 
U kunt als ouder een bijdrage blijven leveren door de fiets van uw kind deze weken te 
controleren op vitale zaken zoals: de bel, de rem, de zadelhoogte, het stuur (stevig vast), de 
kettingkast en ketting (op spanning) en de verlichting. 
Zo leggen we met elkaar de basis voor een veilige rit naar school, de rest is aan uw kinderen 
en onze leerlingen.  

 
ACTIVITEITENOVERZICHT WEEK 38 
14-09 voorlichtingsavond leerjaar 1 
15-09  overleg schoolleiding 13.00-14.15 uur 

leerlingenbespreking leerjaar 2, 3 en 4, 14.30-16.00 uur     
17-09 dhr. Holwerda naar tweedaagse Penta     
18-09 dhr. Holwerda naar tweedaagse Penta     
 
ACTIVITEITENOVERZICHT WEEK 39 
22-09 informatiebijeenkomst SOMtoday voor personeel Bahûrim, 8.15-9.45 uur  
 aangepast lesrooster voor de leerlingen 

fietsverlichtingsactie voor leerjaar 1  
 overleg schoolleiding 13.00-14.15 uur 
 mentoren overleg leerjaar 1, 14.30-16.00 uur 
 voorlichtingsavond 2 mavo 
23-09 uitvoering theaterproductie 'Zeven Sloten' voor leerjaar 1 
 voorlichtingsavond 2 havo 
25-09 dhr. Holwerda naar de Penta directieraad, 9.00-11.30 uur 
 dhr. Holwerda en dhr. Weeda naar het Penta Platform Onderwijs, 11.30-13.30 uur   
 
 
 
 
 



 

ACTIVITEITENOVERZICHT WEEK 40 
29-09 ontwikkelmiddag Taalbeleid en Begrijpend Lezen, 13.00-16.00 uur 

aangepast lesrooster voor de leerlingen 
30-09  voorlichtingsavond leerjaar 3 mavo     
02-10 overleg schoolleiding 12.30-13.30 uur 
     


