
 

   
 

 

 

 

 

Cursusjaar 2021-2022       10 januari 2022 

Uit de Oase 
 
Tijd voor een resetknop? 
 
Soms zou ik willen dat een mens   Want ieder jaar gaat het weer zo: 
zichzelf eens kon resetten    ik maak de mooiste plannen. 
door heel eenvoudig met één knop   ik wil wat harder werken, maar 
weer alles goed te zetten.    daarnaast ook meer ontspannen. 
Dan was dit de perfecte tijd,    Ik wil graag meer bewegen 
een prachtig startmoment.    en ik ga voor minder snoep. 
Zo ’n heel nieuw jaar zit nog niet vol:  Helaas, de maand is nog niet om 
veel is nog niet bekend.    als ik dat plan herroep. 
 
Maar als ik een resetknop had,   Dus zelfs al zou ik deze maand 
dan ging dat vast wel lukken.    er weer niks goeds van bakken, 
Dan hoefde ik aan het begin    voor mij géén knop. Ik kies ervoor 
maar op die knop te drukken.   mezelf goed aan te pakken. 
Alleen – ik vind flexibel zijn 
en vrijheid veel te fijn. 
Een knop hoort bij een apparáát 
en dat wil ik niet zijn. 
 
    (Greet Brokerhof-vander Waa)  
 
Een voorspoedig en gezond 2022 gewenst! 
 
Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen, 
Namens het team van Bahûrim mag ik u en jullie het beste wensen voor 2022 en dat doe ik 
graag. Het demissionaire kabinet heeft vorige week besloten dat de leerlingen op maandag 
10 januari weer naar school mogen en daar zijn we blij mee. Tot op heden hebben we op 
Bahûrim redelijk het onderwijsproces kunnen voortzetten. Voor de komende weken twijfel ik 
daaraan. De omikronvariant lijkt veel besmettelijker te zijn, maar iets milder dan de 
voorgaande coronavarianten. We blijven rekening houden met leerlingen en personeelsleden 
die ziek zijn of in quarantaine zullen moeten verblijven. In welke mate maatregelen nodig zijn 
is nu nog niet te voorspellen. Via de heer Weeda houden we u op de hoogte van de actuele 
situatie. 
Binnen het onderwijs is de situatie lastig, maar we beseffen ons terdege dat de situatie bij u 
thuis nog veel lastiger kan zijn. Een nieuwjaarswens klinkt dan bijna cynisch. We hopen dat 
we de lockdown op korte termijn af kunnen sluiten en er weer perspectief voor allen mogelijk 
mag zijn.   
    
J.J. Holwerda   
 
 
 
 



 

   
 

Kerstdiner leerjaar 3 en 4 
Het is alweer een poosje geleden, maar we bewaren er prettige herinneringen aan: het 
kerstdiner voor leerjaar 3 en 4. We hadden het gepland in de voorlaatste week en dat bleek 
achteraf een gouden greep te zijn. Verschillende collega’s van de commissie 
buitenroosteractiviteiten, andere collega’s en enkele leerlingen hebben de voorbereidingen 
goed verzorgd. Donderdagmiddag, 16 december, hebben collega’s en leerlingen geholpen 
om de aula en de lokalen voor de fotoshoots in te richten. De collega’s aten vooraf pizza’s en 
werden aansluitend geïnstrueerd door de cateraar. Rond kwart over zes arriveerden de 
eerste feestelijk uitgedoste leerlingen. Mevrouw De Jong en de heer Van Bokkem maakten 
mooie foto’s van vrolijke leerlingen. Jim’s Catering verzorgde een heerlijk driegangenmenu 
voor de leerlingen. Na een kort openingswoord van de heer Holwerda en enkele toasts kon  
het kerstdiner beginnen. De leerlingen waren onder de indruk van het tempo waarin de 
collega’s de gerechten opdienden, het leek wel een geoliede TGV! Rond negen uur werd het 
diner afgesloten, er werden nog enkele foto’s genomen en daarna keerde iedereen tevreden 
huiswaarts.   
      

 
 
Op de website kunt u diverse foto’s vinden van het kerstdiner. 
 
Voorafgaand aan het kerstdiner werd er geld ingezameld voor het goede doel. Ditmaal 
waren de giften bestemd voor het werk van Bram Poldervaart en Michiel van den Bergh in 
Senegal. Zij ondersteunen daar scholen, o.a. de middelbare school in Boukitingho. Er werd 
ruim € 350,-- gedoneerd. De school heeft dit aangevuld tot € 500,--. Dit bedrag is bestemd 
voor de aanschaf van een waterpomp.  
Door de plotselinge lockdown kon het kerstonbijt/lunch voor de onderbouw helaas niet 
doorgaan. Dat was nu voor het tweede opeenvolgende jaar het geval. 
 
 



 

   
 

Handtekeningenactie voor Amnesty International 
Maandag werd er actie gevoerd voor “Amnesty 
International” op Bahûrim. Maar liefst 166 
handtekeningen werden geplaatst. Een prima 
resultaat, zeker als je weet dat de altijd 
enthousiaste mevrouw Stam vanwege 
coronaperikelen verstek moest laten gaan! We 
hopen dat ze volgend jaar weer aanwezig kan zijn. 
  
  
 
 
 
 
Kunstwerk in het kader van 75 jaar Bahûrim  
Vorig jaar was het de bedoeling om een kunstwerk te maken ter gelegenheid van het 75-jarig 
bestaan van Bahûrim. Helaas kon dit niet doorgaan vanwege covid. Op 8 december is het 
kunstwerk tijdens een projectdag alsnog gerealiseerd. Mevrouw Nagtzaam heeft genoten 
van het enthousiasme en de gezelligheid van de leerlingen. Er is hard gewerkt door de 
leerlingen en ze hebben individueel prachtige schilderingen gemaakt. We zijn erg trots op de 
leerlingen en hun resultaat. Samen zullen deze schilderingen één kunstwerk vormen. Dit 
gaan we op een later tijdstip onthullen. We kijken terug op een zeer geslaagde creatieve en 
gezellige dag!  
 

 
Activiteiten in de komende weken (onder voorbehoud) 
# Donderdagochtend 13 januari komt Johan Cahuzak het theaterstuk ‘Aap op je rug’ spelen 
voor leerjaar 1. 
 
ACTIVITEITENOVERZICHT WEEK 2 
10-01 Huiswerkvrije periode leerjaar 4. 
11-01 Huiswerkvrije periode leerjaar 4. 
 Overleg schoolleiding. 
12-01 Huiswerkvrije periode leerjaar 4. 
13-01 Huiswerkvrije periode leerjaar 4. 
  Johan Cahuzak komt het theaterstuk ‘Aap op je rug’ spelen voor leerjaar 1. 
14-01 Huiswerkvrije periode leerjaar 4. 
 Vergadering Penta directieraad. 
 
 
 



 

   
 

ACTIVITEITENOVERZICHT WEEK 3 
17-01 Tentamenweek leerjaar 4. 
18-01  Tentamenweek leerjaar 4. 
  Overleg schoolleiding. 

Docentenvergadering, 14.45-16.15 uur. 
19-01  Tentamenweek leerjaar 4. 
20-01   Tentamenweek leerjaar 4. 
21-01  Tentamenweek leerjaar 4. 
22-01 Open Huis Bahûrim, 10.30-13.30 uur. 
 
ACTIVITEITENOVERZICHT WEEK 3 
24-01  Tentamenweek leerjaar 4. 
25-01 Directieoverleg Jacob van Liesveldt, Penta Rozenburg en Penta Bahûrim, 8.30-10.00 

uur. 
Overleg schoolleiding. 
 HAVO-opstapklas, 14.35-15.20 uur. 

 Vergadering Penta medezeggenschapsraad. 
26-01 Dhr. Weeda op cursus.  
27-01 Dhr. Tsai afwezig. 
28-01 Overleg schoolleiding 13.00-14.30 uur. 
 

 

 
 


