
 

 

 

 

Cursusjaar 2020-2021       14 december 2020 

Uit de Oase 
 
Op weg naar Kerst  
 
Het is donker in de straten.     Kerstfeest is een feest van samen 
Ja, de lichtjes branden weer,    Maar juist dat is een gevaar. 
maar hoewel er carols klinken,    Kunnen we het licht wel vinden  
voelt het anders deze keer.     en het delen met elkaar?  
Want de sfeer is meer gespannen,     
mensen zijn wat prikkelbaar.    Toch kan Kerst juist nu vertellen 
Over de verlichte straten    dat een wending klein begint.  
ligt de schaduw van dit jaar.    Dat de duisternis voorbijgaat  
       en het licht het straks weer wint.  
Het is donker in de hoofden    Juist die hoop kan ons verbinden,  
en het hart voelt zich verward.   ook op afstand van elkaar.  
We zijn moe van de getallen,    Met elk sprankje hoop dat oplicht,  
want die dalen nog niet hard.    wordt het toch een feest dit jaar.  
  
     Greet Brokerhof-van der Waa 
 
KuneVerda bezocht Bahûrim 
Op vrijdag 27 november bezochten Ed van Dort en André van der Zwaan van KuneVerda 
Penta Bahûrim om een gastles te geven over duurzaamheid en duurzame mobiliteit. 
KuneVerda is een innovatief Briels bedrijf wat samen met hun klanten op zoek gaat naar  
duurzame oplossingen. Zo vertelden zij over hun luchtdrukaccu die gekoppeld is aan 
zonnepanelen en legden zij de duurzaamheid van elektriciteit, warmte en water bij de 
Tiny Houses uit.   
Het tweede deel van de presentatie was 
voor de leerlingen toch wel het meest 
interessant. Wie heeft ze eigenlijk nog 
nooit gezien? De oranje LEF “fietsen” die 
door Brielle heen rijden. Nog interessanter 
is het dat je hier vanaf je 16e zonder 
rijbewijs in mag rijden. En dat alles werd 
ook nog eens duurzaam uitgelegd aan de 
hand van de BigMac index. Je kan beter 
hierin stappen dan gaan lopen of fietsen 
wanneer het om het aantal afgelegde 
kilometers zou gaan wat je op de energie 
van één BigMac kunt afleggen. Al werd er 
direct bij verteld dat de andere twee 
natuurlijk wel gezonder zijn.   
  



 

De gastles aan klas 3 eindigde 
met een presentatie over de 
People Mover, een soort metro 
gebaseerd op de achtbaan, 
maar dan zonder bochten en 
loopings. Helaas is dit project 
door de coronapandemie nog 
niet gerealiseerd.  
Al met al was het een 
waardevolle gastles waarin we 
op het gebied van 
duurzaamheid weer wat verder 
hebben leren kijken dan de 
normale zonnepanelen.  
  
 
 

 
Samen kijken op Bahûrim 
In de afgelopen weken vonden verschillende sessies plaats van de “Samen kijken op 
Bahûrim” dagen. Via een aangepaste werkwijze proberen we ouders/verzorgers en 
leerlingen van de basisscholen toch een mogelijkheid te bieden met Bahûrim kennis te 
maken. Alle bezoekmomenten waren bezet. De bezoekers kregen een mooie route 
voorgeschoteld. Na het welkom door dhr. Holwerda kon men kennismaken met het vak 
tekenen en de kunstklas in lokaal 1, leerlingen 
gaven op enthousiaste wijze uitleg. Collega’s 
gaven aansluitend uitleg bij de vakken 
aardrijkskunde en geschiedenis. In de aula 
vertelde mw. Clement alle mogelijkheden voor 
begeleiding en ondersteuning, terwijl dhr. Weeda 
en dhr. Oosterman informatie verstrekten over het 
laptopproject. In de aula kregen de bezoekers 
vele voorbeelden te zien van de 
buitenroosteractiviteiten die op Bahûrim 
georganiseerd worden. De aanwezige leerlingen 
vertelden honderduit over de verschillende 
mogelijkheden. Tussen de bedrijven door werd 
een hapje en een drankje aangeboden. Bij de 
exacte vakken lagen enkele pittige opdrachten 
klaar voor de jonge gasten. Na een bezoek aan 
de sectie talen mochten de bezoekers nog een cadeautje uitkiezen. Tevreden verlieten 
ouder(s) en kind(eren) Bahûrim onder dankzegging voor de geboden mogelijkheid om de 
school te verkennen. Na de kerstvakantie zullen nog enkele sessies plaatsvinden.         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Viering Sinterklaas 

Vrijdag 4 december was er geen algemene sinterklaasviering in de aula mogelijk 
vanwege corona. In de lokalen konden de mentoren van leerjaar 1, 2 en 3 wel een 
typisch Sinterklaas sfeertje creëren. Hierbij enkele beelden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Amnesty International en Paarse Vrijdag 
Donderdag, 10 december kwam mw. Stam voorlichting 
geven over Amnesty International aan de klassen 1B en 
1D, klas 1A en 1C hebben deze voorlichting ontvangen op 
maandag 30 november. Op 10 december werd de 
dagopening op onze school gewijd aan het werk van 
Amnesty International. Tijdens de grote pauze was er 
gelegenheid voor de leerlingen deel te nemen aan de 
schrijfactie. Het is mooi om te zien met welk een 
enthousiasme mw. Stam jonge mensen enthousiast maakt 
voor het werk van Amnesty International. We hopen dat zij 
dit werk nog vele jaren in goede gezondheid mag doen. 
 
 
 



 

Vrijdag 11 december was 
het Paarse Vrijdag. Op 
Paarse vrijdag laten wij 
zien dat wij iedereen 
accepteren. Of je nu op 
jongens, meisjes of 
jongens en meisjes of juist 
op niemand valt. Ook laten 
wij zien dat je hier 

thuishoort en wordt geaccepteerd wanneer jij je 
misschien mannelijk, vrouwelijk of allebei voelt of uit. 
Dat doen wij door op Paarse Vrijdag paars te 
dragen. Paarse kleding, paars haar, paarse 
mondkapjes enz. Tijdens de dagopening hebben we 
aandacht besteed aan dit belangrijke onderwerp.  
In de mediatheek en het leescafé lagen de gehele 
week boeken over het onderwerp. De school was op 
vrijdag een beetje in ‘stijl versierd. De regenboog 
vlag hing buiten te wapperen. 
 
 
 
 
Schoolvakanties 2021-2022  
Zomervakantie  : zaterdag 17 juli t/m zondag 29 augustus 2021  
Herfstvakantie   : zaterdag 16 oktober t/m zondag 24 oktober 2021  
Kerstvakantie    : zaterdag 25 december 2021 t/m zondag 9 januari 2022  
Voorjaarsvakantie   : zaterdag 26 februari t/m zondag 6 maart 2022  
Paasweekend   : vrijdag 15 april t/m maandag 18 april 2022  
Meivakantie    : zaterdag 23 april t/m zondag 08- mei 2022  
Koningsdag    : woensdag 27 april 2022  
Hemelvaartweekend  : donderdag 26 mei t/m zondag 29 mei 2022  
Pinkstermaandag   : maandag 6 juni 2022  
Zomervakantie   : zaterdag 9 juli 2022 t/m zondag 21 augustus 2022 
 
ACTIVITEITENOVERZICHT WEEK 50 
07-12  uitreiken rapporten 
08-12 overleg schoolleiding 13.00-14.15 uur 
 leerlingenbespreking, 14.30-16.00 uur 
09-12  dhr. Weeda werkbezoek aan de Rent Company, 8.00-16.00 uur 
10-12 mw. Stam geeft voorlichting Amnesty International aan klas 1B en klas 1D 

mw. Stam verzorgt de schrijfactie voor Amnesty International, 12.00-13.00 uur 
11-12 mogelijkheid voor toekomstige leerlingen om kennis te maken met Bahûrim via het 

programma ‘Samen Kijken op Bahûrim’, 13.30-17.30 uur 
 
ACTIVITEITENOVERZICHT WEEK 51 
15-12 dhr. Weeda en dhr. Holwerda naar directieoverleg Jacob van Liesveldt en Bahûrim, 

8.30-10.00 uur 
 overleg schoolleiding 13.00-14.15 uur 

oudermiddag / ouderavond n.a.v. rapport 1, 16.00-21.00 uur 
17-12 afsluiting 2020 met kerstviering 
18-12  ontwikkeldag personeel Bahûrim, de leerlingen zijn vrij 
 
 
 



 

ACTIVITEITENOVERZICHT WEEK 52 en 1 
 Kerstvakantie 
 
ACTIVITEITENOVERZICHT WEEK 2 
04-01 aanvang lessen 
 huiswerkvrij 
05-01 overleg schoolleiding 13.00-14.15 uur 
07-01 Penta directieraad, 09.00-12.30 uur 
 
 

 
 
 
 

 

 


