
 

   
 

 

 

 

 

Cursusjaar 2022-2023       5 september 2022 

Uit de Oase 
   
    Hoe pak ik het aan? 
   
Hoe pak ik het aan     Meteen op het doel af? 
en hoe pak ik dóór?     of eerst overleggen? 
Los ik het probleem op    Eerst denken, dan doen, 
en ga ik ervoor?   →  of doen en niets zeggen? 
 
Begin ik pas morgen     Aanpakken moet 
of liefst nog vandaag?    als je iets wilt veranderen. 
Zie ik het voor me     Doe ik het alleen 
of blijft het nog vaag?   →  of samen met anderen? 
 

(Cora de Vos) 
 
 

Start kaartverkoop 75 jaar Bahûrim de musical.  

Op 1 september start de kaartverkoop van deze 

bijzondere voorstelling over de christelijke ULO-school 

die is opgericht in de Tweede Wereldoorlog, tegen de 

verdrukking in. En in de jaren daarna als MAVO 

Bahûrim altijd een warm plekje heeft gehouden in de 

Brielse samenleving. Oud-leerlingen van het eerste 

uur, maar ook oud-conciërges en docenten hebben 

mooie verhalen verteld aan theatermaker mevrouw La-

Vos. Samen met mevrouw Clement is zij in de 

archieven gedoken en hebben zij genoeg 

aanknopingspunten gevonden om een sfeervol en 

waarheidsgetrouw stuk te schrijven. Mevrouw 

Lindenbergh zorgt voor de kostuums en rekwisieten en 

een aantal leerlingen heeft samen met mevrouw Van 

der Marel-Nagtzaam voor de decorstukken gezorgd. 

Meneer Sarolea zorgt voor een muzikale bijdrage. Er 

wordt flink gerepeteerd op vrijdagavond met spel en zang! En het is natuurlijk superleuk om 

de musical dit jaar in het BREStheater te kunnen spelen. Op vrijdagmiddag 14 oktober om 

13.30 zullen leerjaar 1 en 2 onder leiding van docenten de voorstelling bezoeken. Er is 

beperkt plaats in de middag voor enkele leerlingen van leerjaar 3 en 4. Als zij willen komen, 

kunnen zij dit kenbaar maken.  

 



 

   
 

Ouders en overige (oud-)leerlingen kunnen kaartjes kopen voor de voorstellingen op 

vrijdagavond en zaterdag via de reguliere kaartverkoop in het BREStheater. Dit keer is de 

musical niet toegankelijk voor kleine broertjes en zusjes. De tekst is te moeilijk en de 

oorlogsscène is niet geschikt voor jonge kinderen.  

De voorstelling gaat over het schoolleven gedurende 75 jaar. Uiteraard is er te veel 

informatie voor een voorstelling van een uur, daarom is gekozen voor drie periodes. De 

oprichting o.l.v. directeur Wijmans tijdens WOII, periode Henk Vegter (jaren 80/90) en 

periode Jelle Holwerda. Deze twee laatste directeuren zijn allebei zo’n veertig jaar in dienst 

geweest en veel oud-leerlingen zullen goede herinneringen aan hen bewaren. Het stuk wordt 

gespeeld door leerlingen van nu, maar ook door oud-leerlingen en medewerkers. De rode 

draad is de vechtlust die alle directeuren hebben gehad om voor hun leerlingen op te komen. 

Daarnaast de warmte om de school meer te laten zijn dan alleen maar een gebouw van 

steen. En dit alles wordt verteld vanuit het gezichtspunt van de schoonmaakster. Want, is 

gebleken uit de archiefstukken, ook het 

schoonmaakpersoneel had jarenlange 

dienstverbanden bij Bahûrim en zij hoorden en 

zagen natuurlijk heel veel. Evenals de 

conciërges. Natuurlijk komen er ook hilarische 

scènes in voor, zoals kinderen die op een 

school beleven. Deze zijn door de leerlingen zelf 

gemaakt.  

De voorstellingen zijn op vrijdag 14 oktober 
20.00 uur en zaterdag 15 oktober 15.30 uur 
en 20.00 uur.  
Toegangsprijs: volwassenen € 6,00, jongeren tot 
en met 16 jaar € 2,50. Adviesleeftijd vanaf 9 
jaar.  
Na afloop is er gelegenheid voor ontmoeting en 
napraten onder het genot van een drankje in de 
foyer van het BREStheater.  
Vanaf 1 september 

https://brestheater.nl/kaartverkoop/ voor online 

verkoop. De kassa van het theater gaat open op 

7 september. Ook kunt u via de website van 

school de link vinden vanaf 1 september. www.bm.penta.nl. 

Uiteraard is zo’n theaterproductie erg kostbaar. Indien er sponsors zijn die Bahûrim een 
warm hart toedragen (en hun naam vermeld willen zien in het programmaboekje), worden zij 
van harte uitgenodigd te reageren! Ook kunt u voor vragen mailen naar 
musicalbm@penta.nl.  
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Even voorstellen  
Dit cursusjaar hebben we ook enkele nieuwe collega’s en stagiaires verwelkomd binnen het  
team van Bahûrim. Hierbij een korte introductie van de nieuwe collega’s. 
 
De heer Ghabaran zal het komende jaar in Hellevoetsluis en Brielle het vak 
levensbeschouwing geven. Hij is 27 jaar en woont samen met zijn vrouw in Hellevoetsluis. 
Sinds 27 juli is het gezin Ghabaran uitgebreid, want zij zijn de trotse ouders geworden van 
hun zoon Samuel. De heer Ghabaran heeft zijn middelbare schooltijd gevolgd op de Blaise 
Pascal en hij heeft binnen Penta ook al op diverse scholen stage gelopen. Na op 
verschillende scholen te hebben gewerkt in Rotterdam, Pijnacker en Middelburg kijkt hij 
ernaar uit om komend jaar op Penta les te geven. De heer Ghabaran geeft op maandag les 
aan de klassen 2C, 3A en 3B. 
 
Mevrouw Hoftijzer gaat in het nieuwe cursusjaar lessen kunst en cultuur verzorgen. Zij geeft 
op maandag les aan leerjaar 1 en aan klas 3D. Mevrouw Hoftijzer is een oud-leerling van 
Bahûrim. Na haar middelbare schooltijd is ze aan het GLR afgestudeerd als illustrator en 
momenteel volgt ze de docentenopleiding op de Willem de Kooning Academie in Rotterdam.  
Ze werkt niet alleen binnen het onderwijs, maar ze is ook tattoo-artist, kunstenares en 
vuurspuugster. Ze vindt het prachtig om tijdens het lesgeven haar passie voor je grenzen 
verkennen, creatief nadenken en zelfexpressie aan de leerlingen mee te geven.  
Ze is geboren in Brielle, maar momenteel woonachtig in Rotterdam, samen met haar slang 
Rupert. 
 
Leerjaar 1 zal dit cursusjaar zgn. talenturen volgen. Mevrouw La-Vos zal de theaterlessen 
verzorgen. Mevrouw La-Vos is een bekende op Bahûrim vanwege haar betrokkenheid bij de 
opvoering van de kerstmusicals in de afgelopen jaren. Zij is theatermaker/docent bij 
Jeugdtheater Hofplein en ook is ze betrokken bij de musical 75 jaar Bahûrim die in oktober 
opgevoerd zal worden. 
 
Mevrouw Zuiderent is 25 jaar en zij woont in Brielle. Zij heeft jarenlang gewerkt als fitness- 
en groepslesinstructrice. Enkele jaren geleden besloot ze verder te gaan in de sport en is ze  
begonnen aan de HALO. Ze heeft ervaring opgedaan via stages in het onderwijs, o.a. op 
Bahûrim en in het speciaal onderwijs. Ze heeft veel interesse voor de formule 1-races. Ze 
geeft momenteel lessen lichamelijke opvoeding aan leerjaar 2 en aan de klassen 1A, 1B, 3A 
en 3B. 
 
Mevrouw Dersjant zit momenteel in het vierde leerjaar van de HALO. Zij is 20 jaar en ze 
woont in Hellevoetsluis. Ze zal dit jaar stage lopen bij het vak lichamelijke opvoeding. Zelf 
speelt ze korfbal en heeft twee paarden. Ze is enthousiast en gedreven om nieuwe dingen te 
leren.  
 
De heer Van Gaalen studeert aan de Hogeschool Rotterdam om docent Frans te worden. Hij 
zit momenteel in zijn derde jaar en zal daarom in het eerste halfjaar stage lopen op Bahûrim 
op dinsdag en woensdag. Het tweede halfjaar zal hij ergens in Frankrijk gaan studeren. Zijn 
hobby’s zijn lezen, schrijven en muziek luisteren. 
 
Mevrouw Gideonse is 26 jaar en zij komt uit Hoogvliet. Zij is stagiaire maatschappijleer. 
Naast het geven van het vak maatschappijleer heeft zij bovengemiddelde belangstelling voor 
alles wat te maken heeft met Feyenoord. Samen met haar moeder doet zij al tien jaar 
vrijwilligerswerk voor de supportersvereniging en ook de formule 1-races volgt ze fanatiek. 
Zelf voetbalt ze op zaterdagmiddag.  
 
 
 



 

   
 

 
Mevrouw Van Loon is 19 jaar en is woonachtig in Hellevoetsluis. Momenteel studeert ze  
aan de Hogeschool Rotterdam voor het vak aardrijkskunde. In dit cursusjaar zal ze voor dat  
vak stage lopen op Bahûrim. Naast haar studie is ze regelmatig te vinden in de sportschool 
of tussen de paarden. Daarnaast is ze een groot formule 1-fan en moedigt ze elke zondag 
Max Verstappen aan. Als bijbaan werkt ze in een restaurant om wat geld te verdienen. 
 
Mevrouw Hill is jongerenwerker bij de Stichting PUSH in de gemeente Brielle. Vanaf heden 
zal zij één dagdeel in de week op school zijn om het project ‘jongerenwerk op school’ uit te 
voeren.   
Jongerenwerker op school is een nieuw project om meer contact te krijgen met de 
middelbare scholieren. Vroeger was de vindplaats van jongeren vooral buiten op straat. 
Tegenwoordig is het steeds minder druk op straat waardoor het contact met jongeren op 
deze manier wordt onderzocht.  
Het project is onderverdeeld in drie categorieën:   

1. Laagdrempelige ondersteuning te bieden aan scholieren die hier behoefte aan 
hebben i.s.m. schoolmaatschappelijk werk, leerplicht, mentoren e.d.  

2. Leuke en leerzame activiteiten aan te bieden tijdens en na schooltijd, bijvoorbeeld in 
de pauzes of tijdens p-tijd.   

3. Preventielessen aanbieden aan klassen die hier behoefte aan hebben. Je kan hierbij 
denken aan onderwerpen als seksting, alcohol & drugs of wapenbezit i.s.m. partners 
als Youz of Bureau Halt.  

 
Startsportdag 2022  
Op dinsdag 23 augustus was het tijd voor de Bahûrim Startsportdag 2022. De leerlingen uit 
klas 2, 3 en 4 werden in teams ingedeeld en moesten 
samen aan de slag. Er waren verschillende onderdelen 
waarop de teams de strijd met elkaar aan gingen. Er 
stond een Sweeper, een stormbaan, een Bungee Run, 
maar er waren ook minder heftige onderdelen zoals: blind 
volleybal, frisbee-trefbal, doventolk etc.  
Ieder onderdeel werd begeleid door docenten van onze 
school. En aan enthousiasme ontbrak het in ieder geval 
niet. Docenten gaven demonstraties bij diverse 
onderdelen. Meneer Holwerda zorgde voor een 
verkoelend ijsje op de warme middag.  
Aan het einde van de dag was er een prijsuitreiking met bijbehorende medaille voor het 
winnende team. We kijken terug op een sportieve dag en een goed begin voor het nieuwe 
schooljaar! 

 
 

 



 

   
 

Introductieweek leerjaar 1 
De overstap van de basisschool naar een nieuwe school voor voortgezet onderwijs. Voor 
vele leerlingen is dat een spannende overstap. Hoe zal het gaan? Kom ik in een leuke klas? 
Het zijn slechts twee voorbeelden van vragen waar nieuwe leerlingen over piekeren in de 
zomervakantie. Daar moet je als school iets mee. Al jarenlang wordt er op Bahûrim een 
speciaal introductieprogramma samengesteld, waarbij kennismaking en het ontdekken van 
elkaars talenten centraal staan. 
Maandagochtend werden de boeken afgehaald op school. Het viel op dat de meeste 
aankomende brugklassers er vrolijk en zelfverzekerd uitzagen. Een heel verschil met de 
kennismakingsdag in juni. Dinsdagmiddag werden ze hartelijk welkom geheten door mw. 
Clement en daarna werden ze opgevangen door de mentoren. Via een speciaal 
introductiewerkboek maakten ze kennis met de gang van zaken op Bahûrim. Na een 
versnapering werden ze de wijk Rugge in gestuurd voor een heuse vossenjacht. De 
Bahûrim-vossen hadden zich verdekt opgesteld en verplaatsten zich ook regelmatig, een 
lastige klus voor de jagers.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aansluitend hadden de barbecuekoks alle voorbereidingen getroffen voor een heerlijke 
maaltijd. De barbecue smaakte prima en tijdens de verschillende onderdelen werden de 
eerste contacten gelegd. Na zo’n dag hoor je er al een klein beetje bij.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
De volgende dag werden de brugklassers ingedeeld in vijf groepen voor een theaterdag. Een 
hele creatieve dag i.p.v. leren uit boeken, waarbij duidelijk bleek dat er leerlingen met talent 
in de groep zitten. Aan het eind van de dag werd een “high school mannequin challenge” 
opgenomen. We zijn benieuwd naar het resultaat. 



 

   
 

 

 
 
Het programma van donderdag 
stond in het teken van ICT. De 
laptops werden uitgereikt en 
aansluitend kregen de leerlingen 
uitgebreid instructie voor het gebruik 
van de laptop. De instructie werd 
verzorgd door verschillende 
collega’s, een intensief programma. 
Tussendoor was er gelegenheid 
voor het op creatieve wijze 
uitwerken van de eigen voornaam. 
 
 
Tenslotte werden op de vrijdag enkele lessen verzorgd, voorafgegaan en beëindigd met een 
bijeenkomst met de mentor(en). De brugklassers vertrokken vrijdag vrolijk om van het 
weekend te genieten. Hierbij dank aan alle betrokkenen voor het uitvoeren van het 
introductieprogramma voor de brugklassers. Ze hebben ervan genoten en ze beginnen zich 
al thuis te voelen op Bahûrim.  
 
Workshop Spoken Word voor leerjaar 3 
Afgelopen donderdag hebben de leerlingen van leerjaar 3 een workshop ‘Spoken Word’ 
gevolgd. De workshop werd gegeven door YMP (https://www.ikbenymp.nl/). De leerlingen 
maakten kennis met woordkunst en gingen zelf aan de slag om woordkunst te maken. 
Rijmwoorden bedenken op hun eigen naam en daarna in dichtvorm het verhaal achter de 
naam erbij vertellen. De twee workshopdocenten hebben hun persoonlijke verhaal verteld 
aan de leerlingen om ze te inspireren. De leerlingen hebben uitstekend deelgenomen aan de 
workshop. Het is leuk dat er nog een vervolg komt. De creaties, dus hetgeen de leerlingen 
gemaakt hebben tijdens de workshop, zijn de input voor een muziekstuk met video’s. Dit 
muziekstuk wordt speciaal gecomponeerd door de internationaal bekende componist David 
Dramm en zal worden uitgevoerd door het Rotterdams Philharmonisch Orkest. 
Eind januari 2023 zullen de leerlingen De Doelen in Rotterdam bezoeken om de nieuwe 
compositie van Beethoven te beluisteren. Zij zullen daar dus ook hun eigen woordkunst in 
kunnen herkennen. We kijken ernaar uit om dit liveconcert te bezoeken. 

https://www.ikbenymp.nl/


 

   
 

Een nieuw project, mede mogelijk gemaakt voor de leerlingen op Bahûrim door de 
Gemeente Brielle en de Stichting Kunst en Cultuur Brielle. Waarvoor dank!   

 
Activiteiten in de komende weken  
- Aanstaande dinsdag, 6 september, zal klas 3D een theateractiviteit bezoeken o.l.v.  

dhr. Cahuzak. Vanwege deze activiteit werken we met een verkort zgn. 45- 
minutenrooster. Het eerste lesuur start voor de leerlingen om 8.30 uur.  

- Op donderdag 8 september nemen enkele leerlingenteams deel aan de Penta  
Obstacle Run voor het goede doel. 

- Vrijdag, 9 september is er een Penta-sportmiddag voor het gehele personeel vanaf  
13.00 uur. Het kan zijn dat daardoor enkele lessen komen te vervallen.   

- Op 15 september zal dhr. Wannes Zeegers voor leerjaar 1 de theatervoorstelling  
‘Zeven Sloten’ verzorgen. De voorstelling ‘Zeven Sloten’ gaat over gedrag in het  
verkeer. Deze voorstelling is gemaakt door Johan Cahuzak in opdracht van en in  
samenwerking met het Regionaal Overleg Verkeersveiligheid Limburg (ROVL).   

 
ACTIVITEITENOVERZICHT WEEK 36 
06-09 We werken met een 45-minutenrooster vanwege de komst van Johan Cahuzak i.v.m. 

de organisatie van een theateractiviteit voor klas 3D en met collega’s die les geven 
aan klas 3D. 
08.30-09.15 eerste lesuur 
09.15-10.00 tweede lesuur 
10.00-10.45 derde lesuur 
10.45-11.05 pauze 
11.05-11.50 vierde lesuur 
11.50-12.35 vijfde lesuur 
Overleg schoolleiding 11.30-12.30 uur. 

 Leerlingbespreking leerjaar 1, 14.30-16.00 uur. 
08-09 Enkele leerlingenteams van Bahûrim nemen deel aan de Penta-sportdag. 
09-09 Penta-sportdag voor personeelsleden vanaf 13.00 uur. 

Repetitie musical, 19.00-21.30 uur. 
 
ACTIVITEITENOVERZICHT WEEK 37 
13-09 Overleg schoolleiding, 11.30-12.30 uur. 

Overleg mentoren, 14.30-15.30 uur. 
15-09 Theatervoorstelling ‘Zeven Sloten’ voor leerjaar 1. 
16-09  Overleg schoolleiding, 11.45-12.45 uur. 

 Repetitie musical, 19.00-21.30 uur. 
 
ACTIVITEITENOVERZICHT WEEK 38 
19-09 Informatieavond leerjaar 1. 
20-09  Overleg schoolleiding, 11.30-12.30 uur. 
  Informatieavond leerjaar 4. 
 
 



 

   
 

23-09  Overleg schoolleiding, 11.45-12.45 uur. 
 Repetitie musical, 19.00-21.30 uur. 

 
 
 


