
 

 

 

 

Cursusjaar 2020-2021       5 oktober 2020 

Uit de Oase 
 
 
Zitplaats 
 
Je stapt in de tram,     Een dreigende stem  
waar ga je zitten?      In je hoofd vertelt 
Naast de zwarte man     dat alles wat afwijkt  
is één plaats vrij.      leidt tot geweld.  
 
Wat doe jij?      Wat doe jij?  
 
Je stapt in de tram,      Luister jij naar die stem,  
waar ga je zitten?      blijf je staan in de tram?  
Naast de vrouw in de boerka 
is één plaats vrij.  
 
Wat doe jij?       (Cora de Vos) 
 
Veilig naar Bahûrim: Zet je licht aan! 
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… 

Goed verlicht op pad in het verkeer is erg belangrijk. 
Voor je eigen veiligheid, maar ook voor die van een 
ander. Maar waardoor ben je goed zichtbaar?  
De fietsen van de leerlingen kregen een uitgebreide 
veiligheidscontrole onder leiding van de heren 
Barnhoorn, Vlendré en Van Bokkem. Zij gingen aan de 
slag om te kijken of de fietsverlichting goed werkte en de 
juiste reflectoren waren aangebracht. Waar nodig 
hebben zij geholpen de fietsen weer veilig te maken, een 
goede service. 
Naast deze controle kregen de leerlingen voorlichting 
van de politie over veilig aan het verkeer deelnemen en 
de gevaren van slecht zichtbaar zijn in het verkeer. Extra 
leuk was het dat een van de agenten Rik een oud 
leerling is van Penta Bahûrim, werkzaam in het korps 
van Vlaardingen. Samen met zijn college Marco nam hij 
uitgebreid de tijd voor deze fietsverlichtingsactie. 
 

 
 
 
 



 

Als ouder kunt u ook een bijdrage leveren door de fiets van uw kind regelmatig te controleren 
op vitale zaken zoals: de rem, het stuur, de kettingkast, de bel en de verlichting. Zo leggen 
we met elkaar een basis voor een veilige rit naar school. 
 
Zeven Sloten 
Woensdagochtend trad Wannes Seegers op voor leerjaar 1 in Bravo. In een humoristische 
one-man-show wist hij de leerlingen te laten lachen maar ook kritisch na te laten denken 
over hun houding en de gevolgen daarvan in het verkeer. De leerlingen reageerden 
enthousiast en ze waren volop betrokken bij het verhaal dat Wannes vertelde. Na afloop was 
er een luid applaus voor Wannes. De leerlingen waren ook zeer betrokken bij de 
nabespreking. Een aantrekkelijke manier van leren. 

 



 

Esmée en Meija konden Zeven Sloten en de fietsverlichtingsactie wel waarderen: 
‘Op woensdag wandelden we ’s morgensvroeg naar het theater. Het ging over 
verkeersveiligheid en de meneer maakte er grappige stukjes over maar ook waargebeurde 
verhalen. Soms werden leerlingen naar voren gehaald. Dinsdagmorgen kregen we eerst 
uitleg over de fietscontrole en die was heel leerzaam. Daarna werden de fietsen van alle 
eersteklassers gecontroleerd. Door de politieagenten werden er ook tips en tops gegeven.’ 
 
Hoe we kinderen weer aan het lezen krijgen. 
Nergens is het leesplezier zo laag als in Nederland: bijna de helft van de vijftienjarigen vindt 
lezen tijdsverspilling. Hoe krijgen we de jeugd weer aan het lezen? 
 
U bent als ouder van één of meerdere leerlingen op Bahûrim wel bekend met het feit dat elke 
leerling een leesboek mee moet nemen naar de lessen. De leesvaardigheid holt in 
Nederland achteruit, dat is helaas een landelijke trend. Daarom hebben wij als regel 
ingevoerd dat leerlingen die klaar zijn met een taak tijdens de les in alle rust kunnen lezen. 
Dat kan bijvoorbeeld goed na het maken van een toets of proefwerk, omdat de 
tempoverschillen in een klas groot kunnen zijn. 
Om deze uitdaging aantrekkelijk te maken vullen wij elk jaar onze mediatheek aan met 
nieuwe, actuele boeken. We hebben de coronatijd gebruikt om oud en versleten materiaal uit 
de boekenvoorraad te halen. Het aantal boeken was daardoor behoorlijk geslonken. Ik heb 
bij de boekhandel 26 nieuwe boeken besteld, veelal thrillers (en sommige ervan niet te dik).  
Jeugdthrillers zijn – als de leerling nog leest –favoriet. Vandaar dat de boeken van 
bijvoorbeeld Mel Wallis de Vries, Eva Burgers, Cis Meijer en Maren Stoffels populair zijn. 
Van deze vrouwelijke auteurs zijn dan ook weer meerdere boeken aangeschaft.  
In de brugklassen begin ik elke maandagochtend met ‘het boek van de week’. Dat stimuleert 
in elk geval, want leerlingen willen die boeken dan graag lezen. Uiteraard als het een genre 
is dat hen aanspreekt. Daarnaast lezen wij in de leerjaren 1 en 2 ook een boek voor.  
Na de alarmerende kop, die helaas vaak bewaarheid wordt, hopen wij met leuke, 
spannende, indringende verhalen het leesplezier weer te bevorderen. Wij zullen de boeken 
ook in de klassen laten zien zodat leerlingen weten dat er weer veel mooie verhalen liggen te 
wachten op de boekenplank. Dat ze vaak van plek mogen wisselen. 
 
Namens de vakgroep Nederlands, 
Ton Jansen 
 
ACTIVITEITENOVERZICHT WEEK 41 
05-10 voorlichtingsavond 3 havo i.s.m. Jacob van Liesveldt 
06-10  overleg schoolleiding 13.00-14.15 uur 
08-10  bijeenkomst ouderberaad Bahûrim, 19.30-21.30 uur     
09-10 overleg schoolleiding 13.00-14.15 uur 
 
ACTIVITEITENOVERZICHT WEEK 42 
13-10  overleg schoolleiding 13.00-14.15 uur 
16-10 dhr. Holwerda naar de Penta directieraad, 9.00-12.30 uur 
 overleg schoolleiding 13.00-14.15 uur 
 
ACTIVITEITENOVERZICHT WEEK 43 
17-10 t/m 25-10 herfstvakantie 
   
Wij wensen u allen een ontspannende herfstvakantie toe. Misschien is de informatie op de 
volgende bladzijde nog interessant voor de leerlingen. 
 
 
 
 



 

Reisproduct voor jongeren! 
Ben jij tussen de 12 en 18 jaar oud? Dan heeft NS sinds 1 september een 
gloednieuw reisproduct bedacht. Voor slechts 7,50 euro reis je een hele dag 
onbeperkt met treinen van NS. Zo kan je voordelig een stad, evenement of 
familie bezoeken.  
 
Meer informatie: www.goedkoop-treinkaartje.nl 
 
Treinkaartjes zijn nog nooit zo voordelig geweest voor jongeren! Waar ga jij 
naartoe? 
 

 

  

 

 

 

   

https://goedkoop-treinkaartje.nl/wp-admin/admin-ajax.php?page=acymailing_front&ctrl=fronturl&task=click&urlid=58&userid=44674&mailid=48&action=acymailing_frontrouter&noheader=1
https://facebook.com/goedkopetreinkaartjes
https://twitter.com/treinacties

