
 

 

 

 

Cursusjaar 2020-2021       11 januari 2021 

Uit de Oase 
 
Gelukkig nieuwjaar!  
 
Ik wens je alle goeds dit jaar:    Ik wens je mazzel en succes, 
veel zon en weinig regen,    en dat je plannen slagen. 
een mooi gebaande levensweg,   Een jaar van winnen en geluk, 
wind mee in plaats van tegen   met heel veel mooie dagen. 
Maar zit het even niet zo mee,   Een jaar vooral waarin je met 
dan wens ik je de moed    dit inzicht wordt verrijkt: 
om een gelukkig mens te zijn,   geluk zit niet in mazzeltjes, 
al heb je tegenspoed.     maar zit in hoe je kijkt. 
 
    Dat wat een mens gelukkig maakt, 
    heeft niets van doen met centen. 
    En wie er oog voor heeft, ontdekt: 
    geluk, dat zijn momenten. 
    Momenten van geluk, je vindt 
    ze nu eens hier dan daar. 
    Dat je ze opmerkt en waardeert, 
    dat wens ik je dit jaar!  
  
     Greet Brokerhof-van der Waa 
 
Bahûrim 75 jaar 
Officieel bestaat het ulo/mavo-onderwijs van Bahûrim per 1 januari 2021 inmiddels 75 jaar. 
Normaal gesproken reden voor een daverend feest! Door de coronaperikelen zijn we daar  
terughoudend mee. Of er mogelijkheden komen in de loop van 2021, dat wachten we rustig 
af. Wel zal er een feestelijke viering zijn met de huidige leerlingen. Op de website van 
Bahûrim verschijnt binnenkort een beschouwing over de moeizame oprichting van het 
christelijk mulo-onderwijs in Brielle in de jaren veertig. 
 
Weer een lockdown voor het onderwijs 
Op maandag 14 december 2020 werd het onderwijs overvallen door de mededeling dat er op 
woensdag 16 december een tweede lockdown voor het onderwijs zou gelden, voor het 
voortgezet onderwijs zou het gelden t/m vrijdag 15 januari. De gehele planning voor week 51 
kon de prullenbak in. Gelukkig kon er door creatief ingrijpen op dinsdagochtend toch nog een 
gezamenlijke kerstviering/jaarafsluiting per leerjaar gevierd worden.  
In de dagen voor de kerstvakantie is er nagedacht over de aanpak na de kerstvakantie. U 
bent daar via e-mailberichten van dhr. Weeda van op de hoogte gesteld. We hopen dat de  
duur van de lockdown niet verlengd zal worden, zodat we lessen zo spoedig mogelijk weer 
fysiek in ons schoolgebouw kunnen gaan voortzetten.    
 
 
    
 
 
  



 

Kerstviering m.m.v. Johan Cahuzak 
Een prachtige kerstviering hadden we 
bedacht voor de afsluiting van 2020, maar 
het liep allemaal net even anders. 
Maandagochtend werd al duidelijk dat 
dinsdag de laatste lesdag zou zijn. Helaas, 
geen kerstfeestviering! Alle voorbereidingen 
ten spijt. Daar dacht mw. Clement samen met 
enkele mentoren net even anders over. De 
heer Holwerda kreeg te horen dat het 
mogelijk was om de kerstviering gedeeltelijk 
op dinsdagochtend te organiseren. De heren  
Cahuzak en Dijkema waren ook beschikbaar 
op de dinsdagochtend en een beetje 
improviseren ligt ons wel op Bahûrim. Zo gezegd, zo gedaan. 
Om negen uur ’s ochtends kwam leerjaar 1 als eerste naar de aula gevolgd door de andere 
leerjaren. De heer Cahuzak fungeerde als gastheer, die het jaar 2020 beschouwde. Hij 
interviewde leerlingen over hun zelfgemaakte powerpoints, voelde de mentoren aan de tand 
(mevrouw Aantjes maakte bij leerjaar 4 bekend dat ze zwanger is) en eindigde met een 
eigentijds kerstverhaal met een hoog Bahûrim-gehalte. 
Een mooie afsluiting van een zeer bijzonder jaar.  
  

 
KerstKwis 2020 (Quiz of kwis?)  
Uit van Dale, groot woordenboek der Nederlandse taal, 
dertiende druk 1999: 
quiz (kwis), meervoud quizzen (kwissen) (na 1950, 
afkomstig uit het Engels), vraag- en antwoordspel, waarbij 
het antwoord binnen zekere tijd moet worden gegeven, 
m.n. als amusementsspel voor internet, radio of televisie, 
vaak omlijst door muziek, zang, film, enz.  
In 2020 zijn er op Bahûrim voor docenten, ouders en 
leerlingen diverse online quizzen geweest. 
 
De prijsuitreiking van de laatste quiz ligt inmiddels een 
aantal dagen achter ons en de winnaar onder personeel is 
bekendgemaakt. Rendier (dhr. Jansen) was de terechte 
winnaar van de kerstkwisbokaal. Veel docenten hebben 
meegedaan en alle deelnemers hebben een  
 



 

herinneringsmedaille gekregen aan het bijzonder jaar 2020 waarin er meerdere quizzen zijn 
geweest en diverse winnaars van kwiskabouters in de 2 lockdownperiodes. 
 
Ook ouders en leerlingen hebben meegedaan. De winnaar daarvan is Johan (en mogelijk 
hulp van zijn familie) uit 2A. Als we weer op school zijn, dan zullen we hem ook een 
verrassing bezorgen.  
Als u het hebt gemist een kleine selectie: 
Hoe schrijf je kangeroe/kangoeroe/kanguroe 
Welke traditie hebben de Italianen op ouderjaarsavond? 
Waarom heet het virus eigenlijk corona? 
In Spijkenisse vindt een ongeluk plaats met een metro. Waarop landt de metro? 
Aardrijkskunde: Wat is de hoofdstad van Madagaskar? 
 
JC. Barnhoorn (quizmaster)  
 
Online bijeenkomst ‘Als dat maar goed gaat?!’ 
De puberteit is een verwarrende en soms zelfs een stressvolle fase in het leven van zowel u 
als uw zoon of dochter. De preventiewerkers van Youz krijgen regelmatig vragen als: ‘Hoe 
maak ik afspraken over gamen/schermtijd?’, ‘Waarom gedraagt mijn puber zich ineens zo 
anders?’, ‘Hoe schadelijk is cannabis nou echt?’ en ‘Waarom is alcohol zo schadelijk voor 
jongeren?’. Samen met Helder Theater gaan we hier graag over in gesprek. Kijk hier voor 
een sneakpreview 
Op woensdag 13 januari om 19:30 uur bent u van harte welkom om online aan te schuiven. 
Helder Theater speelt diverse herkenbare opvoeddilemma’s na, waarbij de preventiewerker 
uitleg en tips geeft hoe u hier mee om kunt gaan. De bijeenkomst vindt online via YouTube 
plaats. Wanneer u zich aanmeldt, ontvangt u op de dag van de bijeenkomst de link.  
Bent u geïnteresseerd en wilt u de bijeenkomst bijwonen? Meld u dan snel aan via deze link!  
Wilt u meer informatie, heeft u vragen of wilt u contact met ons? Kijk dan op 
www.puberenco.nl voor onze gegevens. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Jamal Arrindell 
Preventiemedewerker & Gezondheidscoach   
Tel:  088 35 80960  
Mobiel: 06-12945179 
 
Baan 176 
3011 CG Rotterdam    
https://www.youz.nl/hoe-wij-helpen/verslavingszorg 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/5XGOBXCQxD4
https://forms.gle/QJxf565sPmJRFpEb8
http://www.puberenco.nl/
https://www.youz.nl/hoe-wij-helpen/verslavingszorg


 

 
ACTIVITEITENOVERZICHT WEEK 2 
11-01  huiswerkvrij leerjaar 4 
12-01 huiswerkvrij leerjaar 4 

dhr. Weeda en dhr. Holwerda naar directieoverleg inspectiebezoek Penta Rozenburg, 
Penta Charles de Foucauld en Bahûrim, 8.30-10.00 uur 
overleg zorgteam, 10.30-12.20 uur 
overleg schoolleiding, 13.00-14.15 uur 
overleg vaksecties, 14.30-15.30 uur  

13-01  afname repetitie Frans leerjaar 4 vanaf 9.00 uur  
14-01 afname tentamen maatschappijleer en biologie  
15-01 afname tentamen Nederland en Frans 
 overleg schoolleiding, 12.45-14.00 uur  
 
ACTIVITEITENOVERZICHT WEEK 3 
18-01 afname tentamen Engels en tekenen  
19-01 afname tentamen wiskunde, rekenen en geschiedenis 

mentoren overleg per klas, 13.00-16.00 uur 
20-01 afname tentamen scheikunde theorie en practicum 
21-01  afname tentamen Duits en natuurkunde theorie en practicum 
22-01 afname tentamen aardrijkskunde en economie 
 overleg schoolleiding, 12.45-14.00 uur  
 
ACTIVITEITENOVERZICHT WEEK 4 
25-01 voorlichtingsavond 3 havo en 4 mavo op Penta Jacob van Liesveldt (onder 

voorbehoud) 
26-01 dhr. Weeda en dhr. Holwerda naar directieoverleg Penta Jacob van Liesveldt en 

Bahûrim, 8.30-10.00 uur 
 overleg schoolleiding, 13.35-14.20 uur  
 mogelijkheid voor toekomstige leerlingen om kennis te maken met Bahûrim via het 

programma ‘Samen Kijken op Bahûrim’, 15.30-18.30 uur (onder voorbehoud) 
28-01 dhr. Hage van Smaalen geeft voorlichting Zadkine aan klas 4B, 9.45-10.30 uur (onder 

voorbehoud) 
 dhr. Hage van Smaalen geeft voorlichting Zadkine aan klas 4A, 10.50-11.35 uur 

(onder voorbehoud) 
 mogelijkheid voor toekomstige leerlingen om kennis te maken met Bahûrim via het 

programma ‘Samen Kijken op Bahûrim’, 18.30-21.00 uur (onder voorbehoud) 
29-01  dhr. Holwerda naar de Penta directieraad, 9.00-12.30 uur 
 overleg schoolleiding, 13.00-14.00 uur  


