
 

   
 

  

 

 

 

Cursusjaar 2022-2023       26 september 2022 

Uit de Oase 
   
    Het Nederland van nu 
   
Land dat ooit stabiel en kalm was.   Veel venijnige berichten, 
Land van rustig overleg,    haat en nijd op internet. 
van ‘gepolder’ in de polder.    Keihard iemand af gaan branden, 
Al die kalmte lijkt nu weg.     want een post is zo gezet. 
Nederland zit vol emoties.    Boze boeren, antivaxers, 
Korte lontjes, veel geklaag.    veel geschreeuw en grof geweld. 
Wie iets zegt wat ons niet aanstaat,   Heel de wereld moet het weten: 
krijgt meteen de volle laag!  →  Wij zijn diep teleurgesteld! 
 
 
    Wanneer zullen wij weer leren 
    dat dit nergens meer op slaat? 
    Dat als mensen zo tekeergaan 
    het van kwaad tot erger gaat? 
    Ons verplaatsen in een ander, 

kunnen luisteren naar elkaar 
    maakt het leven zo veel leuker. 
    En we spelen véél meer klaar! 
 

(Greet Brokerhof-van der Waa) 
 
Penta Obstacle Run  
Donderdag,   september, kwamen leerlingen van alle verschillende 
Penta vestigingen bijeen in het recreatieschap Bernisse om daar 
deel te nemen aan de eerste Penta Obstacle Run. Door Diverse 
collega’s lichamelijke opvoeding, waaronder mevrouw Zuiderent en 
de heer Van Hulten, verleenden hun medewerking om de dag 
perfect te laten verlopen. 
In het Bernisse gebied was een fraaie drie kilometer lange run 
uitgezet. De weersvoorspellingen waren vooraf niet erg gunstig, 
maar op de dag zelf bleken de omstandigheden ideaal te zijn voor 
het afleggen van de Obstacle Run. De deelnemende leerlingen 
hebben er van genoten! Voor Bahûrim betrof het niet alleen 
leerlingen want er had zich ook een docententeam ingeschreven. 
Mevrouw Aantjes, mevrouw De Bondt, mevrouw De Jong en de 
heer Oosterman hebben zich ook prima vermaakt. De 
inschrijfkosten voor dit sportieve gebeuren komen volledig ten 
goede aan het Prinses Maxima Centrum. Hierbij enkele foto’s van 
de leerlingendag.  
 



 

   
 

 
 
 

 
  
 
 
 
 

 
 

 
PRAKTIJKLESSEN HAVO-3 
Vanaf januari starten we met de leerlingen uit 3havo  aan een nieuw project. Samen met de 
leerlingen uit havo-3 van Jacob gaan ze praktijklessen volgen op Yuverta.  
Waarom praktijklessen? De motivatie ontbreekt nogal eens als niet duidelijk is wat het nut 
van de lesstof is. De havist wil weten wat hij met de leerstof in de praktijk zou kunnen doen. 
Als dit bekend is, kan dit motivatie verhogend werken en wordt er eerder gestart met leren. 
Ook kan praktijkervaring bijdragen aan het maken van een goede keuze wat betreft 
vervolgopleiding. Zo’n 35% van de startende hbo-studenten stopt na een jaar en switcht naar 
een andere studie.  
Begin december laten we de leerlingen uit havo-3 kiezen welke variant van de praktijklessen 
ze willen gaan volgen: CM/EM of NG/NT. In januari gaan de lessen van start. Deze negentig 
3havo leerlingen (JL en BM samen) delen we op in zes praktijkgroepen van vijftien 
leerlingen. Per week kunnen er twee praktijkgroepen aan het werk. In iedere groep zitten 
leerlingen van Jacob van Liesveldt en van Bahûrim. Voordeel hiervan is dat ze elkaar al 
kennen voordat de leerlingen van Bahûrim bij ons instromen in havo-4.  
We gaan in totaal achttien keer naar Yverta. Iedere praktijkgroep gaat twee rondes van drie 
keer naar Brielle. In totaal heeft iedere leerling dus zes praktijklessen. Voordeel dat ze drie 
keer achter elkaar gaan, is dat ze een volledig project kunnen draaien. De lessen zijn op 
dinsdagmiddag van 14.15 uur tot 16.15 uur.   
Als deze pilot goed gaat lopen, is het de bedoeling om volgend schooljaar in september te 
starten. Leerlingen kunnen dan praktijklessen in zowel CM/EM én NG/NT volgen, voordat ze 
een definitieve keuze maken. 
 
Zeven Sloten 
“Er was eens een konijntje en dat heette Droppie.”  
Een citaat waarbij je denkt aan een zoetsappig verhaal waarbij een klein, wit konijntje nog 
lang en gelukkig leeft.  

Donderdag 23 september 2021 beleefden klas 
1A, 1B, 1C en 1D een bijzonder avontuur.  
De leerlingen kwamen er die dag achter dat 
het anderhalf durende theaterverhaal toch iets 
gecompliceerder in elkaar zat. De acteur 
maakte van een mooi en grappig begin een 
ware zaak, waarbij hij alle leerlingen meezoog 
in zijn confronterende cabaret-show, genaamd 
“De zeven sloten”. 
Onderwerpen als seks, drugs- en 
alcoholgebruik kwamen op verschillende 
manieren terug binnen zijn overkoepelende 
onderwerp gedrag in het verkeer. De leerlingen 
werden nieuwsgierig gemaakt door actieve  

 



 

   
 

interactie met de acteur. Een mooi voorbeeld:  
 
‘Droppie zag dat zijn vriendinnetje een zakje 
met weed tevoorschijn haalde en samen 
werden ze stoned. Daarna stapte zijn 
vriendinnetje in de auto en nam Droppie mee.’  
Vragen als ‘Zou jij Droppie waarschuwen?, 
‘Wat zou jij doen als diezelfde situatie jou 
overkwam?’, ‘Wat vind jij hiervan?’ wakkerden 
verschillende gevoelens en ideeën aan bij de 
leerlingen waardoor hun eigen mening naar 
voren kwam. Er werd ook gelachen…veel 
gelachen. Om grappen die soms net over de 
grens gingen, maar ja…zonder grove grappen 
valt er niets te snappen. 
 
Aan het einde van de voorstelling snapten de leerlingen waarom de show ‘Zeven Sloten’ 
heette. De acteur was voor deze voorstelling naar een revalidatiecentrum geweest. Emoties, 
gevoelens en ervaringen werden gedeeld met elkaar en het kwartje viel: 

 
Je hebt maar één leven, koester het met hart en ziel! 

 
Penta on Stage 
Op 14 maart 2023 krijgen leerlingen van alle Penta 
scholen de kans om hun podiumkunsten te delen in 
Theater De Stoep. Dus mocht uw kind graag zingen, in 
een bandje spelen, dansen, goochelen of iets anders 
wat niet zou misstaan op een podium? Stuur ze dan 
naar de mentor. Omdat we niet weten hoeveel 
aanmeldingen er vanuit alle scholen zullen komen, 
kunnen we deelname niet beloven. We zullen dan ook 
eerst een auditieronde organiseren op Rietvelden op 
dinsdag 11 oktober a.s. Het tijdstip krijgen de 
deelnemers later te horen.  
In de afgelopen week heeft iedereen een mail met 
nadere informatie ontvangen.  
 
 
 
 
 
 
Wijzigingen in de schoolleiding 
Per 1 oktober aanstaande gaat de heer Weeda op detacheringsbasis drie dagen per week 
werken bij CVO Portus op de Zuidermavo/havo. Bij de Zuidermavo/havo is vanwege het 
vertrek van de teamleider en het invoeren van een herziene organisatiestructuur behoefte 
aan een zelfstandig opererende adjunct-directeur. De heer Weeda blijft op de maandagen en 
dinsdagen beschikbaar voor Bahûrim. De taken van de heer Weeda worden overgenomen 
door mevrouw Ouwendijk (onderbouw) en door mevrouw Aantjes (bovenbouw). We wensen 
de heer Weeda en de dames Aantjes en Ouwendijk veel plezier bij hun werkzaamheden. 
 
 
 
 
 



 

   
 

Musical ‘75 jaar Bahûrim’ 
 
Elke vrijdagavond wordt er gerepeteerd voor de 
musical ’75 jaar Bahûrim’ in de aula van de 
school. Niemand wordt verder toegelaten, het is 
allemaal ‘top secret’. We wachten maar af.  
De bergruimte van de buitenroosteractiviteiten is 
zo goed als niet meer te betreden vanwege alle 
kledingstukken die gedragen gaan worden 
tijdens de musical. Speciale zitblokken zijn vanuit 
Rotterdam aangevoerd. Graag hadden we u iets 
concretere informatie willen verstrekken over de 
voorbereidingen, maar we worden keurig buiten 
de deur gehouden. 
Ons advies: Komt het zien met eigen ogen op 
vrijdag 14 oktober of zaterdag 15 oktober in het 
BREStheater.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Activiteiten in de komende weken  
- In week 39 zullen enkele leerlingen van Bahûrim 

betrokken zijn bij de jumelage Havlickuv Brod-Brielle. De 
uitwisseling tussen Brielle en de Tsjechische stad 
Havlickuv Brod dateert van 1987. Dit jaar bestaat de 
band tussen beide steden 35 jaar. Leerlingen uit 
Havlickuv Brod logeren bij leerlingen in Brielle e.o. 
Namens Bahûrim is mw. Baars betrokken bij de 
jumelage. 

- Op maandag 26 september stapt leerjaar 4 in de bus 
naar ProDemos in Den Haag. Zij krijgen daar workshops 
in het kader van politiek en democratie. De excursie is 
mede georganiseerd voor de vakken geschiedenis en 
maatschappijleer. 

- In het kader van LOB (loopbaan oriëntatie en 
begeleiding) zal leerjaar 2 in de komende weken het 
Scheepvaart en Transport College in Brielle bezoeken. Maandag, 3 oktober bezoeken 
de klassen 2A en 2B het STC en op donderdag 13 oktober zal klas 2C het STC 
bezoeken.   

- Op donderdagochtend 7 oktober zal de fietsverlichtingsactie voor leerjaar 1 
plaatsvinden op Bahûrim. De fietsen worden dan gecontroleerd op deugdelijkheid en 
met name zal er gekeken worden naar de verlichting. 

- Op maandagavond zal er voor de leerlingen in leerjaar 3 mavo en 4 mavo een 
opleidingenmarkt georganiseerd worden op Penta Jacob van Liesveldt. Een ideale 
plek voor leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) om zich te oriënteren op een 
vervolgopleiding. Voor leerjaar 3 is het bezoeken van de markt verplicht voor leerjaar 
4 is het bezoek vrijwillig. 

 
 



 

   
 

Aanschaf software via Slim.nl  
CVO heeft een afspraak met Slim.nl dat medewerkers en leerlingen tegen (zeer!) 
gereduceerd tarief software kunnen aanschaffen. Je kunt op hun website inloggen met je 
Penta-inloggegevens. 

 
ACTIVITEITENOVERZICHT WEEK 39 
26-09 Jumelage Havlickuv Brod-Brielle. 

Leerjaar 4 excursie naar Pro Demos in Den Haag. 
  Klassenfeestje 2B. 
 Klas 3D voorlichting havo op Jacob van Liesveldt. 
27-09  Jumelage Havlickuv Brod-Brielle. 

Overleg schoolleiding 11.30-12.30 uur. 
 Opstapklas wiskunde, 14.15-15.15 uur. 
 Afname herkansingen Nederlands, 14.20-16.20 uur. 
28-09 Jumelage Havlickuv Brod-Brielle. 
29-09 Jumelage Havlickuv Brod-Brielle. 
 3D-Afleiding Bike Klassikaal voor leerjaar 2. 
30-09 Jumelage Havlickuv Brod-Brielle 

Repetitie musical, 19.00-21.30 uur. 
 
ACTIVITEITENOVERZICHT WEEK 40 
03-10 Klas 2A en klas 2B bezoeken het STC. 
04-10 Overleg schoolleiding, 11.30-12.30 uur. 
05-10 Dhr. Oosterman afwezig. 
06-10 Dhr. Holwerda naar tweedaagse directiebijeenkomst Penta. 

Fietsverlichtingsactie voor leerjaar 1. 
07-10  Dhr. Holwerda naar tweedaagse directiebijeenkomst Penta. 
   Repetitie musical, 19.00-21.30 uur. 
 
ACTIVITEITENOVERZICHT WEEK 41 
11-10 Overleg schoolleiding, 11.30-12.30 uur. 

Leerlingenbespreking. 
Opleidingenavond leerjaar 3 en 4 op Jacob van Liesveldt. 

13-10  Klas 2C bezoekt het STC. 
14-10 Repetitie en uitvoering musical 75 jaar Bahûrim, ’s middags voor leerlingen en ’s 

avonds voor belangstellenden. 
15-10  Uitvoering musical 75 jaar Bahûrim voor belangstellenden, ’s middags en ’s avonds 

voor belangstellenden. 


