
 

   
 

 

 

 

 

Cursusjaar 2021-2022       25 oktober 2021 

Uit de Oase 
 
Zoveel mensen… 
 
Zoveel mensen met problemen   Zoveel tranen om te drogen, 
die niet goed te dragen zijn.    hulpgeroep dat niemand hoort. 
Die een beetje steun verwachten   zoveel mensen die gespitst zijn 
en wat hulp in al hun pijn.    op een enkel troostend woord. 
 
Zoveel handen die niets kunnen,   Zoveel mensen die maar wachten 
die te oud zijn of te krom.    totdat iemand eens wat doet. 
Zoveel stramme, stijve benen,   Zoveel mensen die niet weten 
zwak en ziek van ouderdom.    hoe het morgen verder moet. 
 
    Zoveel mensen zonder eten, 
    zonder schuilplaats voor de kou. 
    Zoveel mensen die op zoek zijn 
    naar een mens – misschien naar jou?   
  
    (Greet Brokerhof-van der Waa) 
 
 
Geboren 
Op donderdag 14 oktober is Mayline Luna Verschoore geboren. 
Ze is na een vlotte bevalling om 06:54 uur geboren en ze weegt 
4060 gram en is 53 cm lang! Het gaat goed met moeder en 
dochter.  
Mayline is de dochter van mevrouw Plooster. We feliciteren het 
gezin Verschoore van harte met de geboorte van Mayline. 
 
 
 
Drummen en dunken op Penta Bahûrim  
Woensdag 13 oktober was het een vrolijke dag op Penta 
Bahûrim. Om de vervelende smaak van corona nog een 
keertje weg te spoelen werden de leerlingen verrast met 
twee workshops. De organisatie “Drum4Fun” kwam met 
een bus vol trommels naar Bahûrim en nodigde de 
leerlingen uit ritmisch in beweging te komen. En dat 
hebben ze gedaan! Het swingde de pan uit en de aula 
schudde regelmatig op zijn grondvesten. Wat kan 
muziek een geweldige inspiratiebron zijn voor plezier en 
vrolijkheid.  
 
 
 



 

   
 

Oud-international Henk Pieterse 
kwam met een bus vol basketballen 
naar Bahûrim. Vanwege de matige 
weersomstandigheden kon er geen 
gebruik worden gemaakt van het 
multicourt, maar werd er uitgeweken 
naar De Dukdalf. Het is 
indrukwekkend om te zien op welke 
wijze Henk een groep van zestig of 
zeventig pubers in beweging weet te 
krijgen. Hij kan zowat alles met een 
basketbal. Tussen de bedrijven door 
geeft hij de leerlingen een stevige 
boodschap mee over pesten. De 
boomlange Henk is vroeger namelijk 
zelf veel gepest. Leerlingen kunnen 

zich amper voorstellen dat een talentvolle basketballer met zo’n enthousiaste uitstraling 
zoiets heeft kunnen overkomen. En toch is het zo. Tijdens de basketbalclinic hield hij de 
leerlingen regelmatig de spiegel voor: ‘Wat zou jij doen?’  
Een inspirerende boodschap met een sportieve omlijsting. De leerlingen hebben ervan 
genoten. 
 
Workshops creatief schrijven, dansen en drama  
 
Op woensdag 29 september heeft leerjaar 2 
de voorstelling ‘Je bent niet goed’ van Taylor 
Made in het BREStheater in Brielle bezocht. 
Een voorstelling met humor, dans, muziek en 
veel herkenning. Leerlingen hebben de 
voorstelling met plezier bekeken. Op 11 
oktober volgden zij op school nog een 
workshop, verzorgd door het team van 
Brandon Taylor. 
Er waren drie workshops waaruit de 
leerlingen konden kiezen: creatief schrijven, 
dansen en drama.  
 
Graag willen wij als school de Stichting “Kunst en Cultuur Brielle” bedanken voor het mogelijk 
maken van het bezoeken van de theatervoorstelling en het volgen van de workshops!  
 
Verkeersvoorlichting op Bahûrim 

Elk dag fietsen duizenden kinderen naar school. Goede 
fietsverlichting en een veilige fiets zijn 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 organiseert PENTA Bahûrim de 
Fietsverlichtingsactie. (in combinatie met andere 
veiligheidsaspecten van de schoolfiets). Het team van Bahûrim 
vindt het belangrijk dat haar scholieren veilig naar school fietsen. 
Helemaal nu de dagen weer korter worden.  
Op donderdag 28 oktober zal de fietsverlichtingsactie plaatsvinden 
op school. De fietsen van de brugklassers zullen worden 
gecontroleerd door de heren Barnhoorn, Beukelman en 
Oosterman. De wijkagente zal daarbij aanwezig zijn. 

 



 

   
 

Donderdag 4 november is de organisatie “Responsible Young Drivers” op Bahûrim aanwezig 
om met leerjaar 2 het programma 3D Afleiding Bike Klassikaal door te nemen.   
3D Afleiding Bike bestaat uit twee onderdelen die in groepjes (met de hele klas tegelijk) 
kunnen worden uitgevoerd. Een van de onderdelen is een speciale virtual-reality fiets. 
Leerlingen die plaats nemen op de fiets kunnen ervaren hoe gevaarlijk het is om op de fiets 
met je telefoon bezig te zijn. Het andere onderdeel van het lesprogramma is de “Distraction 
game”. De “Distraction game” maakt duidelijk hoe lastig het is om te fietsen en bezig te zijn 
met je smartphone. Door middel van een interactieve quiz komt de theorie aan bod. 

 
Activiteiten in de komende weken 
- De examenkandidaten vertrekken op maandag 25 oktober richting Den Haag voor een 
bezoek aan ProDemos voor een workshop Politiek. Tijdens het verblijf in Den Haag zal ook 
een bezoek gebracht worden aan de Tweede Kamer.   
- Op 2, 4 en 10 november zal Bahûrim bezocht worden door verschillende basisscholen. Het 
kan voorkomen dat een bepaald leerjaar tijdens de bezoeken een lesvrije dag zal hebben. 
De indeling wordt in week 43 bekendgemaakt.  
 
ACTIVITEITENOVERZICHT WEEK 43 
25-10 Huiswerkvrije periode klas 4. 

Leerjaar 4 op bezoek bij ProDemos in Den Haag. 
26-10 Huiswerkvrije periode klas 4 

Directieoverleg Penta Jacob van Liesveldt, Penta Rozenburg en Penta Bahûrim op 
Bahûrim, 8.30-10.00 uur. 
Overleg schoolleiding. 

 Cursus examenstress. 
 Vergadering Penta medezeggenschapsraad. 
27-10 Huiswerkvrije periode klas 4  

De heren Beukelman en Vlendré naar de cursus preventie medewerker. 
 Informatieavond voortgezet onderwijs Brielle in het BRES theater, aanvang 20.00 uur. 
28-10  Huiswerkvrije periode klas 4. 
 Fietsverlichtingsactie leerjaar 1, 8.30-10.00 uur. 
 De heer Holwerda naar de Penta directie tweedaagse. 
29-10 Huiswerkvrije periode klas 4. 
  De heer Holwerda naar de Penta directie tweedaagse. 
 
ACTIVITEITENOVERZICHT WEEK 44 
01-11 Tentamenweek leerjaar 4. 
02-11 Tentamenweek leerjaar 4. 
 Mw. Langendoen cursus faalangsttraining. 
 Leerlingenberaad leerjaar 3. 

Bezoek basisscholen.  
Opstapklas wiskunde. 

03-11 Tentamenweek leerjaar 4. 
04-11  Tentamenweek leerjaar 4. 
 3D Afleiding Bike Klassikaal voor leerjaar 2. 
 Bezoek basisscholen. 
05-11 Tentamenweek leerjaar 4. 

Overleg Penta directieraad. 
 

ACTIVITEITENOVERZICHT WEEK 45 
08-11 Tentamenweek leerjaar 4. 
 Mw. Ouwendijk en mw. Salij cursus Examentraining Nederlands vmbo. 
 
 
 



 

   
 

09-11 Leerlingenberaad leerjaar 2. 
 Overleg schoolleiding. 
 Cursus examenstress. 

 Opstapklas wiskunde. 
Overleg mentoren en zorgteam. 

10-11 Bezoek basisscholen. 
11-11 Leerlingen techniek, leerjaar 3 en 4, bezoeken het Scheepvaart en Transport College 

in Brielle.  
12-11 Overleg schoolleiding. 
 
 
  
 


