
 

   
 

 

 

 

 

Cursusjaar 2021-2022       13 september 2021 

Uit de Oase 
 
Het anti-meelopers-lied 
 
Hoera voor de mens die niet weg wens te kijken 
als iedereen wegkijkt en niet reageert. 
Die niet meteen ja-knikt wanneer er beweerd wordt: 
‘In ons land wordt niemand gediscrimineerd.’ 
 
Hoera voor de mens die zich uit durft te spreken 
als niemand bij onrecht zijn mond opendoet. 
Die dramt en toch doorgaat als niemand zich druk maakt 
en telkens blijft roepen: ‘Hier is iets niet goed!’ 
 
Hoera voor de jongen die nee durft te zeggen 
wanneer al zijn vrienden op rellen afgaan. 
Die niks voor geweld voelt en zelf wil beslissen 
en daardoor de druk van de groep kan weerstaan. 
 
Hoera voor het meisje dat opkomt voor iemand 
die telkens maar weer in de klas wordt gepest. 
Dat dapper laakt merken dat pesten heel flauw is 
en daarom niet meedoet of zwijgt als de rest. 
 
Hoera voor de mens die een ander niet napraat, 
die niet zonder nadenken nepnieuws verspreidt. 
Die ieder mens gunt om in vrede te leven 
en dus voor gelijkheid en eerlijkheid strijdt. 
   
(Greet Brokerhof-van der Waa) 
 
Informatieavonden 
Binnenkort hopen we de informatieavonden te organiseren. Hierbij alvast de data: 
Leerjaar 1  : 22 september 
Leerjaar 2 mavo : 28 september 
Leerjaar 2 havo : 27 september 
Leerjaar 3 mavo : 29 september 
Leerjaar 3 havo : 7 oktober 
Leerjaar 4 mavo : 6 oktober  
 
 
 
 
 
 
 



 

   
 

Penta Bahûrim start relaxed en sportief 
 
Vanwege de coronaperikelen in de afgelopen twee cursusjaren kreeg de startweek op Penta 
Bahûrim een andere invulling dan normaal. Binnen het onderwijs staat meestal het leveren 
van leerprestaties centraal, maar daar denken we na anderhalf jaar corona ietsje anders 
over. Een school is naast een instelling voor het opbouwen van kennis ook een plaats om 
sociale vaardigheden aan te leren en contacten met leeftijdsgenoten aan te gaan. Dat heeft 
er de laatste tijd als gevolg van corona wel een beetje aan ontbroken. Vandaar de keuze om 
van de startweek een feest van ontmoeting te maken middels een programma gevuld met 
cultuur, sport en spel. 

 
Na de startdag, waarbij de leerlingen o.a. kennismaakten met 
hun mentor en klasgenoten, bezochten leerjaar 2, 3 en 4 op 
de tweede lesdag Outdoor Brielle in Zwartewaal. Leerjaar 2 en 
3 namen deel aan een gevarieerd activiteitenprogramma met 
diverse onderdelen als handboogschieten, de stormbaan, 
Highlandgames, Archery Tag en een kanorace. Bij de 
Highlandgames moesten diverse opdrachten in de natuur 
worden uitgevoerd: van touwtrekken en paalhangen tot 
autobandgooien. Archery Tag is een combinatie tussen 
paintball en trefbal. Gewapend met een boog en speciale 
foampuntpijl gingen de leerlingen de strijd met elkaar aan. 
 
 
 
 

 
De examenkandidaten mochten 
paintballen. Gekleed in een camouflagepak 
en beschermd door dubbelglasmaskers 
konden zij elkaar met verfkogels te lijf 
gaan. Gelukkig bleef iedereen ongedeerd. 
Na afloop kregen de leerlingen een broodje 
en iets te drinken aangeboden. 
 
 
 

 
 
Sport en cultuur stonden ook centraal tijdens de workshops 
die op vrijdag werden georganiseerd voor leerjaar 1, 2 en 
3. Er was keuze genoeg. De leerlingen konden kiezen uit  
de volgende onderdelen: schilderen in opdracht, vrij 
schilderen, theater, aikido, bakken, DJ-workshop, squash, 
straatvoetbal en bubbelvoetbal. 
 
 
 

De nieuwe brugklassers volgden van dinsdag tot en met donderdag een 
introductieprogramma. Zij maakten op dinsdag kennis met hun mentor en leerden de school 
kennen via opdrachten uit het startboek. De dag werd afgesloten met een smakelijke 
barbecue.  
 
 
De volgende dag stond in het teken van kennismaken  



 

   
 

met elkaar. Dat gebeurde onder leiding van  
medewerkers van het theater. In groepjes zijn de 
leerlingen aan de slag gegaan met dans- en 
theaterworkshops. De dag werd afgesloten met een 
zogeheten ‘Mannequin Challenge’: leerlingen 
beeldden in het schoolgebouw acties uit alsof zij een 
paspop waren. Over de aanpak en het gefilmde 
resultaat was iedereen erg enthousiast.  
ICT was het thema voor het programma op 
donderdag. De laptops werden uitgedeeld en daar 
mochten de brugklassers meteen flink mee aan de 
slag. De nadruk lag niet op het spelen van games, 
maar op het duidelijk krijgen hoe je een laptop kunt 
gebruiken voor studiedoeleinden. 
 
 
Zowel leerlingen als personeel zijn erg te spreken over deze aanpak om een nieuw 
cursusjaar te starten. Volgend jaar maar weer! 
 
Leerjaar 3 bezocht ‘WRAAK’ 
In het kader van het vak culturele en kunstzinnige vorming bezocht leerjaar 3 in het 
BREStheater de voorstelling ‘WRAAK’, gespeeld door TG De Klassieken. Een klassiek 
Grieks drama gestoken in een hedendaags jasje.  
Elektra woont bij haar stiefvader en moeder, de 
Koning en Koningin van Mycene, in het paleis. 
Koning Aigisthos doet er alles aan om geliefd te zijn 
bij het volk, zijn dagelijkse vlogs maken hem populair 
bij zijn onderdanen en houdt continu de 
populariteitspeilingen in de gaten. Maar als de 
camera uit is, is hij allesbehalve een lieve en 
charmante Koning. Hij houdt Elektra gevangen in het 
paleis en heeft haar compleet in zijn macht. Elektra 
mag geen eigen mening hebben en wordt op allerlei 
verschillende manieren door haar stiefvader 
onderdrukt. Koningin Klytaimnestra heeft meer 
aandacht voor cocktails dan voor haar dochter. Over 
haar vader weet Elektra niets, ze weet alleen dat hij 
haar in de steek heeft gelaten en dat hij met haar 
broertje Orestes is weggegaan. Alles wat ze kent, is 
het kille paleis.  

Jarenlang gaat het zo. Tot Elektra ’s 
nachts wakker schrikt uit een droom over 
haar broertje Orestes, die op die dag 
vijftien wordt. Als ze ernaar vraagt snoeren 
haar ouders haar de mond, maar Elektra 
kan het niet loslaten. Ze voelt dat haar 
broertje de enige is die haar uit de 
verstikkende situatie in het paleis kan 
bevrijden. Ze roept de Goden aan die haar 
gebeden verhoren. Als tot haar grote 
vreugde haar broertje Orestes verschijnt, 
krijgt ze de keiharde waarheid over haar 
verleden te weten. Hij vertelt dat hun vader 
een oorlogsheld was die hun zusje heeft 
geofferd voor wind voor de Trojaanse  



 

   
 

Oorlog en bij terugkeer daarvan door Aigisthos en haar moeder Klytaimnestra bruut is 
vermoord. Haar wereld stort in. Orestes wil voor zijn zusje opkomen en is vastberaden om 
zijn moeder en haar nieuwe man te vermoorden. Opgehitst door vrienden en vol woede 
nemen Orestes en Elektra ijskoud WRAAK. Maar daarna begint hun geweten te knagen…    
Wanneer zij in de rechtszaal terechtstaan voor de moord op hun moeder en stiefvader, rijst 
de vraag: Was deze wraakactie wel rechtvaardig? En of ze schuldig zijn of niet … dat 
bepaalt het publiek. 
Een voorstelling waarin veel te lachen viel en zeer herkenbaar voor onze leerlingen. 
Uiteindelijk hadden ze het moeilijk als juryleden: Was het schuldig of onschuldig? 
 

Tijdens de startvergadering was er een fotomomentje voor het team. 

 
ACTIVITEITENOVERZICHT WEEK 37 
14-09 Mw. Ouwendijk en mw. Salij afwezig i.v.m. nascholing. 
 Overleg schoolleiding. 
 Leerlingenbespreking leerjaar 2, 3 en de klassen 4A en 4C. 
17-09  Overleg schoolleiding. 
   
ACTIVITEITENOVERZICHT WEEK 38 
20-09 Mw. Groenendijk ’s middags afwezig i.v.m. onderhoudscursus bedrijfshulpverlening. 
21-09  Overleg schoolleiding Bahûrim. 
22-09 Informatieavond leerjaar 1. 
23-09  Dhr. Zeegers speelt het theaterstuk 'Zeven Sloten' voor leerjaar 1. 
 Mw. Ouwendijk en mw. Tol onderhoudscursus bedrijfshulpverlening. 
24-09 Overleg Penta directieraad. 

Overleg schoolleiding Bahûrim. 
 
ACTIVITEITENOVERZICHT WEEK 39 
27-09 Dhr. Vlendre combicursus bedrijfshulpverlening en EHBO. 
 Informatieavond 2 havo. 
28-09 Mw. Langendoen onderhoudscursus bedrijfshulpverlening. 
 Directievergadering Penta Rozenburg, Jacob van Liesveldt en Bahûrim.  

Overleg schoolleiding Bahûrim. 
 Informatieavond 2 mavo. 
29-09 Dhr. Vlendre naar cursus preventiemedewerker. 
 Informatieavond 3 mavo. 
01-10 Overleg schoolleiding Bahûrim. 
 
 


