
 

 

 

 

 

Cursusjaar 2020-2021       22 maart 2021 

Uit de Oase 
 
Nieuw begin 
 
Zeg me telkens dat het waar is,   Laat me denken aan de keren 
dat het leven nu nog zwaar is,  dat ik blij verrast moest leren 
dat er overal gevaar is,   dat de kansen kunnen keren 
maar dat dit niet blijven zal.   en wat kansloos lijkt toch wint. 
 
Dat er, waar nu tranen vloeien  Wijs me op de zwarte aarde 
en waar wij de boel verknoeien,  die ik leeg en dood verklaarde, 
nieuwe bloemen zullen bloeien  maar waar ik een kiem ontwaarde 
en iets nieuws verrijzen zal.   - teken van een nieuw begin.   
 
   (Greet Brokerhof – van der Waa) 
 
Een nieuwe start 
Op 2 maart kwamen de eerste leerlingen uit leerjaar 1, 2 en 3 de school weer binnen en dat 
deed ons goed. De leerlingen kwamen vrolijk de school binnenlopen, ze waren blij elkaar 
weer te zien. Die vrolijkheid werkt aanstekelijk en motiverend voor mensen binnen het 
onderwijs.  
Verschillende collega’s hebben zorgen over de huidige aanpak binnen het onderwijs en dat 
lijkt me ook wel enigszins terecht. Gelukkig is iedereen bereid er het beste van te maken in 
deze lastige periode. De technische uitrusting, die in de afgelopen maanden is uitgerold 
binnen ons schoolgebouw, bewijst nu zijn nut. We kunnen zowel op school als thuis de 
leerlingen prima bereiken en dat is goed voor het onderwijskundig proces. 
Het moge duidelijk zijn dat de huidige onderwijskundige aanpak erg veel energie en 
improvisatievermogen vraagt van de collega’s. De afwezigheid van enkele collega’s 
vanwege gezondheidsproblemen vraagt veel van de overige collega’s. Mijn dank is groot 
voor hun bereidheid extra lessen te verzorgen en mentoraatstaken over te nemen.  
We zijn ook zeer te spreken over de medewerking die we van u als ouder(s)/verzorger(s) in 
de afgelopen weken mochten ontvangen. U overlegt tijdig met ons wanneer er 
gezondheidsklachten bij uw zoon of dochter worden geconstateerd. Gezamenlijk kijken we 
naar mogelijkheden om een verstandig besluit te nemen, waarbij we de gezondheid voor 
iedereen kunnen waarborgen en het onderwijskundig proces kunnen laten doorgaan. 
In week 13 organiseren we een repetitieweek voor leerjaar 1, 2 en 3. We verwachten 
daardoor een goed beeld te krijgen van de onderwijskundige stand van zaken per leerling. 
Aan de hand van de resultaten kunnen we bepalen welke ondersteuning nodig is voor onze  
leerlingen. Daarnaast hopen we ook inzicht op te doen betreffende het keuzeproces van de 
leerlingen in mavo 2 en mavo 3.  
Namens het team van Bahûrim wens ik u allen goede en gezonde paasdagen.   
J.J. Holwerda 
 
  
 
 



 

 
Theateruitvoering ‘Aap op je rug’ 
Johan Cahuzack speelde afgelopen donderdag het theaterstuk ‘Aap op je rug’ voor de 
brugklassen. Via pittige verhalen en sketches werden de leerlingen geconfronteerd met de 
gevolgen van drugsgebruik, alcoholverslaving, lachgas enz. Na afloop werden begeleidende 
docenten en leerlingen geïnterviewd en volgden er interessante gesprekken. De leerlingen 
toonden zich uitstekende theaterbezoekers. 

 
 
Maak vrienden bij Join us  
Vind je het moeilijk om vrienden te maken? Dat is niet gek. In Nederland voelt 8% van de 
jongeren tussen de 12 en 25 jaar zich eenzaam. Door de coronacrisis is dat aantal op dit 
moment zelfs hoger. Voel jij je vaak alleen? En wil je dat veranderen? Meld je dan aan voor 
Join us. We brengen je in contact met leeftijdsgenoten en helpen je sociaal sterker te 
worden. In samenwerking met stichting PUSH start Join us drie groepen: twee voor jongeren 
in de leeftijd van 12-18 jaar en eentje voor jongeren in de leeftijd van 18-25 jaar.   
 
Wat doe je bij Join us?  
Bij Join us doe je veel leuke dingen en helpen we je sociaal sterker worden. Samen met 
andere jongeren bedenk en organiseer je allerlei activiteiten. De groep bepaalt dus zelf hoe 
de avond eruitziet. Daarbij leer je hoe je iets kunt organiseren. Denk aan een avondje 
gamen, spelletjes doen, gourmetten, een filmpje kijken, voetballen, bowlen en nog veel meer 
toffe dingen! Tijdens de avonden zijn er begeleiders aanwezig die je helpen sociaal sterker te 
worden! Natuurlijk is het de eerste keer spannend om naar Join us te komen. Dat vindt 
iedereen! Maar eenmaal bij Join us zul je merken dat de sfeer heel gezellig is. Dat je welkom 
bent en jezelf mag zijn.   
 
Drempelvrees  
“Ik vond het spannend om naar Join us te gaan. En ook een beetje stom!”, zegt Lisa (17 
jaar). Ze vertelt: “Voordat ik naar Join us ging had ik geen vrienden. Ik wilde dat wel graag,  
maar wist niet hoe ik het moest aanpakken. Tot ik hoorde van Join us. Ik vond het een beetje  
stom om te gaan. Ik had toch geen probleem? Gelukkig ben ik gegaan. Ik voel me prettig in  
de groep en heb er leuke vrienden ontmoet waarmee ik afspreek, ook buiten Join us.”  
 
Kom erbij. Join us!  
Ben je nieuwsgierig naar Join us? Iedereen is van harte welkom! Je kunt jezelf aanmelden 
via de website. Op www.join-us.nu vind je meer informatie en veel ervaringsverhalen van 
jongeren. Deelname is gratis.   
 
 

http://www.join-us.nu/


 

Praktische informatie   
Join us Brielle 12-18 jaar komt om de week op woensdag samen, van 18.30 uur tot 21.30 uur 
in Jeugdcentrum Bravo in Brielle. 
Join us Hellevoetsluis-Westvoorne 12-18 jaar komt om de week op maandag samen, van 
18.30 uur tot 21.30 uur in Jongerencentrum Skills in Hellevoetsluis. 
Join us Brielle-Hellevoetsluis-Westvoorne 18-25 jaar komt om de week op woensdag samen, 
van 18.30 uur tot 21.30 uur in Jongerencentrum Skills in Hellevoetsluis. 
Mochten er nog vragen zijn, dan weten de mentoren me te vinden. 
 
Groetjes,  
Kim van der Wateren 
  
Stichting Push | Team Jeugd 
Jeugdwerker Brielle en Westvoorne 
 
 
 
 
Herstart lessen lichamelijke opvoeding 
In de afgelopen weken zijn de lessen lichamelijke opvoeding weer gestart. Er wordt 
lesgegeven aan halve klassen en zoveel mogelijk buiten. Helaas klopt het weerbericht niet 
altijd en dan sta je in de regen. Omdat de Dukdalf een vaccinatielocatie is geworden hebben 
we gezocht naar alternatieven voor het geval het slecht weer mocht zijn. De gemeente heeft 
voor de dinsdag en de vrijdag het kleine zaaltje tegenover de Dukdalf aangeboden. Voor de 
dinsdag en donderdag zijn we in contact gekomen met sportcentrum Van Unen. Omdat de 
sportscholen gesloten zijn en de scholen wel binnen mogen sporten, kunnen we daar 
terecht. De eerste week moesten we nog wachten op toestemming van de gemeente om bij 
het sportcentrum binnen te mogen sporten. We hebben toen gebruikgemaakt van de witte 
tent buiten bij het sportcentrum, daarna konden we ook in de zalen sporten. De leerlingen 
vonden het erg leuk om eens ergens anders te sporten en andere activiteiten te doen.  
Gelukkig gaan we richting beter weer en kunnen we hopelijk vaker op ons eigen “multicourt” 
sporten.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ACTIVITEITENOVERZICHT WEEK 12 
22-03 huiswerkvrij voor leerjaar 4 
23-03  huiswerkvrij voor leerjaar 4 

afname mondelinge tentamens Nederlands 
dhr. Weeda en/of dhr. Holwerda naar directieoverleg Penta Jacob van Liesveldt, 
Penta Rozenburg en Penta Bahûrim, 8.30-10.00 uur 
overleg schoolleiding, 13.35-14.30 uur 

24-03 huiswerkvrij voor leerjaar 4 
 CPE tekenen sessie 1, 9.00-13.00 uur. 

25-03 huiswerkvrij voor leerjaar 4 
jongerenchat enkele leerlingen leerjaar 2 met Stichting Open Limonade 

 vergadering vestigingsmedezeggenschapsraad Bahûrim, 19.30-21.30 uur 
26-03 huiswerkvrij voor leerjaar 4 

overleg schoolleiding, 13.15-14.15 uur 
 
ACTIVITEITENOVERZICHT WEEK 13 
29-03 tentamenweek leerjaar 4 
 repetitieweek leerjaar 1, 2 en 3 
30-03 tentamenweek leerjaar 4 
 repetitieweek leerjaar 1, 2 en 3 
 overleg schoolleiding, 13.35-14.30 uur 
 31-03 tentamenweek leerjaar 4 
 repetitieweek leerjaar 1, 2 en 3 
 overleg schoolleiding, 12.15-13.15 uur  
01-04 tentamenweek leerjaar 4 
 repetitieweek leerjaar 1, 2 en 3 
02-04  Goede Vrijdag 
   
ACTIVITEITENOVERZICHT WEEK 14 
05-04 Paasmaandag 
06-04 tentamenweek leerjaar 4 

dhr. Weeda en/of dhr. Holwerda naar directieoverleg Penta Jacob van Liesveldt, 
Penta Rozenburg en Penta Bahûrim, 8.30-10.00 uur 

 overleg schoolleiding, 10.30-11.30 uur  
07-04 tentamenweek leerjaar 4 
08-04 tentamenweek leerjaar 4 
 afname Anglia examen, 10.30-13.30 uur 
09-04 tentamenweek leerjaar 4 
 dhr. Holwerda naar Penta directieraad, 9.00-12.30 uur  
 overleg schoolleiding, 12.30-13.15 uur 
 
 
 

 
 


