
 

   
 

 

 

 

 

Cursusjaar 2022-2023       22 augustus 2022 

Uit de Oase 
   
    Weet je welkom! 
   
Kittenhaar of stekelkoppie,    Weet je welkom en van waarde. 
uit je hum of superblij,    Je bent goed zoals je bent. 
lang van stuk of juist een kleintje,   Niemand is hier een nummer, 
hier hoort iedereen erbij.  →  iedereen wordt hier gekend. 
 
Hier is ruimte voor jouw inbreng.   Mensen denken vaak verschillend, 
Draag dus zelf een steentje bij   dat is helemaal niet gek. 
als we bouwen aan vertrouwen,   Wie respect heeft voor een ander 
open, eerlijk en gastvrij.  →  zit hier op de juiste plek. 
 
Mooi gezegd. Maar ondanks alles   Welkom dus, hier in ons midden! 
gaat het vast wel eens verkeerd.   Jij, die in het startblok staat, 
Toch blijf je hier altijd welkom   stel je open voor dit schooljaar, 
als je van je fouten leert.  →  open voor wat komen gaat… 
 

(Greet Brokerhof-van der Waa) 
 
Welkom 
Een hartelijk woord van welkom aan alle leerlingen, ouder(s)/verzorger(s) en alle 
medewerkers van Bahûrim. We hopen dat u allen heeft mogen genieten van een fijne 
vakantie. We gaan ervan uit dat onze nieuwe leerlingen zich snel thuis zullen voelen op 
Bahûrim. 
De contacten met de ouder(s)/verzorger(s) proberen we van onze kant zo optimaal mogelijk 
te laten verlopen. Via de Info blijft u op de hoogte van de activiteiten op Bahûrim. De Info 
kunt u raadplegen op onze website www.bm.penta.nl.   
Alle correspondentie met u zal via het bij ons bekende e-mailadres plaatsvinden. U wordt 
vriendelijk verzocht eventuele wijzigingen van uw e-mailadres zo spoedig mogelijk aan de 
administratie door te geven via het e-mailadres van onze school: bm@penta.nl.    
Heeft u vragen of zijn er problemen, neem dan gerust contact op met de mentor of de dames 
van de administratie. 
Wij wensen u allen een goed en succesvol jaar toe. 
 
Start cursusjaar 2022-2023 
Leerjaar 1 start met een week introductieactiviteiten. De nieuwe brugklassers maken op 
dinsdag kennis met de mentor en met hun medeleerlingen. Ze werken in het startboek en 
sluiten de middag af met een barbecue.  
Creativiteit staat centraal op woensdag. Acteurs zullen de leerlingen begeleiden en de 
leerlingen zullen in groepjes een filmpje maken.  
 
 



 

   
 

Donderdag staat het werken met de laptop centraal. De laptop zal worden uitgereikt en via 
voorlichting van diverse medewerkers krijgen de leerlingen enige handvatten om op de juiste 
manier de laptop te gebruiken.  
Tenslotte zullen de leerlingen op vrijdag enkele lessen. De schoolfotograaf komt aanstaande 
vrijdag ook op Bahûrim. 
 
Leerjaar 2, 3 en 4 zullen op dinsdag van 9.00-10.00 uur starten met een klassikale opening 
bij de mentor. Aansluitend zal er sportdag met allerlei verschillende onderdelen plaatsvinden. 
Leerjaar 3 heeft op donderdag een theateractiviteit.     
 
Mentoren 
Hierbij de indeling van de mentoren over de verschillende klassen: 
1A Mw. Smit en mw. Van Vliet 3A Mw. Baars 
1B Mw. Salij    3B Mw. Groenendijk 
1C Mw. Van Loon    3C Mw. Van der Marel-Nagtzaam 
1D Mw. De Jong   3D Mw. Herrewijnen 
2A Mw. Plooster    4A Mw. Langendoen 
2B Dhr. Oosterman   4B Mw. Ouwendijk 
2C Mw. Tol     
  
Lestijden 

Lesrooster ma, wo en do 
1e les*  : 08.30 – 09.30 uur 
2e les  : 09.30 – 10.30 uur 
1e pauze : 10.30 – 10.50 uur 
3e les  : 10.50 – 11.50 uur 
4e les  : 11.50 – 12.50 uur 
2e pauze : 12.50 – 13.15 uur 
6e les** : 13.15 – 14.15 uur 
7e les  : 14.15 – 15.15 uur 
8e les  : 15.15 – 16.15 uur 
 
 
*kan ook een TL uur zijn, aanvang 8.45 uur. 
**op donderdagmiddag is er voor leerjaar 1  
een talentenprogramma van 14.15 – 15.45  
uur. 
 

Lesrooster di en vr 
1e les*  : 08.30 – 09.30 uur 
2e les  : 09.30 – 10.30 uur 
1e pauze : 10.30 – 10.50 uur 
3e les  : 10.50 – 11.50 uur 
4e les  : 11.50 – 12.50 uur 
2e pauze : 12.50 – 13.15 uur 
5e les** : 13.15 – 14.15 uur 
 
Op vrijdag is er nog een zesde uur 
6e les** : 14.15 – 15.15 uur 
 
*kan ook een TL uur zijn, aanvang 8.45 uur. 
** kan ook een TL uur zijn, de lessen 
eindigen dan een kwartier eerder. 

 
Mededelingen 
Tijdens de schooldag is het leerlingen niet toegestaan het schoolterrein te verlaten. Onze 
school staat midden in een woonwijk en we hebben rekening te houden met onze buren. De 
pauzes kunnen in het schoolgebouw of op het schoolplein worden doorgebracht.  
Voor en na schooltijd is het de leerlingen ook niet toegestaan te verblijven in het Rikse 
Straatje of in de Mgr. Smitstraat.  
Het is niet toegestaan zich op te houden bij de ingang van onze school. 
Mocht er toch een reden zijn om het schoolterrein te verlaten dan vragen de leerlingen eerst 
toestemming aan de conciërge. 
Leerlingen gebruiken alleen de fietsenstalling om de fietsen/scooters te parkeren of te 
vertrekken. Tijdens de schooldag houden de leerlingen zich niet op bij de fietsenstalling. 
 
 
 
 
 



 

   
 

Vrijwillige ouderbijdrage en overige schoolkosten 
Zoals gebruikelijk ontvangt u aan het begin van het nieuwe schooljaar een mail met daarin 
een link naar de bestellijst(en) van de vrijwillige ouderbijdrage en andere schoolkosten. Aan 
het begin van het schooljaar zal dit overzicht voor schooljaar 2022-2023 op de website 
geplaatst worden. 
 
Schoolgids 
Voor de overige informatie verwijzen we u graag naar de “Schoolgids van Bahûrim”. U kunt 
de Schoolgids vanaf week 38 vinden op onze website www.bm.penta.nl.   
 
Even voorstellen 
 
Hallo, 
Verschillende collega’s, leerlingen en ouders op Bahûrim kennen mij 
vanwege mijn betrokkenheid bij de opvoering van de kerstmusical in de 
afgelopen jaren. Mijn naam is Silvia La-Vos en ik ben theatermaker/ 
docent bij het jeugdtheater Hofplein. Ondanks dat ik al jaren betrokken 
ben bij de kerstmusical ben ik nieuw in het team. Na jarenlange 
samenwerking  gaan we vanaf dit schooljaar starten met het vak 
theater voor leerjaar 1. Daar heb ik ontzettend veel zin in. Ook ben ik 
betrokken bij de musical ‘75 jaar Bahûrim’ die in oktober de planken op 
gaat. Ik wens iedereen een mooi schooljaar. 
 
Met vriendelijke groet, 
Silvia La-Vos 

 
Mijn naam is Dylan Ghabaran. Ik zal het komende jaar in Hellevoetsluis en 
Brielle het vak levensbeschouwing geven. Ik ben 27 en woon samen met 
mijn vrouw in Hellevoetsluis. Sinds 27 juli zijn we met zijn drieën, want we 
zijn de trotse ouders geworden van onze zoon Samuel. Zelf heb ik mijn 
middelbare school doorlopen op Blaise Pascal in Spijkenisse en ik heb 
binnen Penta ook al op diverse scholen stagelopen. Nadat ik op 
verschillende scholen heb gewerkt in Rotterdam, Pijnacker en Middelburg 
kijk ik ernaar uit om komend jaar enkele uren op Bahûrim les te geven. 
 
Met vriendelijke groet, 
Dylan Ghabaran 
 
 

 
Hallo,  
Mijn naam is Marilyn, 25 jaar en ik woon in Brielle. Nadat ik jaren 
heb gewerkt als fitness- en groepslesinstructrice, besloot ik 
verder te gaan in de sport en ben ik begonnen aan de HALO. Na 
mijn eerdere stageplaats op Bahûrim en de ervaring die ik heb 
opgedaan in het speciaal onderwijs, begin ik per augustus als 
docente LO. Ik kijk uit naar het komende schooljaar! Mocht je 
vragen hebben of een discussie willen voeren over de F1 races? 

      Spreek me gerust aan!  

 
Groetjes, 
Marilyn Zuiderent 
 
 
 



 

   
 

Hallo allemaal! 
Mijn naam is Iris Hoftijzer en ik ga vanaf het nieuwe schooljaar lesgeven op de maandag. 
Tekenen en KC zijn helemaal mijn ding! Na een aantal jaar als invalkracht gewerkt te 
hebben, mag ik nu echt tot de vaste kern toetreden. Zelf heb ik ook op Bahûrim gezeten, van 
2005 tot 2009. Vervolgens ben ik op het GLR afgestudeerd als illustrator en daarna heb ik de 
docentenopleiding op de Willem de Kooning academie in Rotterdam gevolgd.  
Mijn leven is een groot afwisselend feest. Elke dag is voor mij weer anders. Zo heb ik 
verschillende werkzaamheden, niet enkel als docent. Ik ben ook tattoo artist, kunstenares en 
vuurspuugster. Ik vind het prachtig dat ik tijdens lesgeven mijn passie voor je grenzen 
verkennen, creatief nadenken en zelfexpressie aan de leerlingen mee kan geven. Vooral in 
het prachtige vak van tekenen is dit extra belangrijk. 
Ik ben geboren in Brielle, maar momenteel woonachtig in Rotterdam met mijn slang Rupert. 
 
Groetjes, 
Iris Hoftijzer 
 
 
 
 
 

ACTIVITEITENOVERZICHT WEEK 34 
22-08 Boeken afhalen: 
 Leerjaar 4 : 09.00-09.20 uur. 
 Leerjaar 3 : 09.20-09.40 uur. 
 Leerjaar 2 : 09.40-10.00 uur. 
 Leerjaar 1 : 10.00-10.20 uur. 
 Openingsvergadering personeel Bahûrim, 11.00-14.00 uur. 
23-08  Leerjaar 2, 3 en 4 jaaropening bij de mentor. 
 Startsportdag leerjaar 2, 3 en 4. 
 Introductieprogramma leerjaar 1. 
24-08 Introductieprogramma leerjaar 1. 
 Aanvang lesprogramma leerjaar 2, 3 en 4. 
25-08 Introductieprogramma leerjaar 1. 
26-08 Aanvang lesprogramma leerjaar 1, met enige aanpassingen. 

De schoolfotograaf komt langs. 
 Overleg schoolleiding Bahûrim. 
 
ACTIVITEITENOVERZICHT WEEK 35 
30-08 Overleg schoolleiding. 

Leerlingenbespreking leerjaar 2, 3 en 4. 
02-09 Overleg schoolleiding Bahûrim. 


