
 

   
 

 

 

 

 

Cursusjaar 2022-2023       14 november 2022 

Uit de Oase 
   
     Wat moet ik geven?! 
   
Sinterklaas, wat moet ik geven?   Sinterklaas, kunt u mij zeggen 
Iedereen heeft best al veel.    wat je nou het beste geeft 
Dure wensen sla ik over,    in een tijd en in een wereld 
want dat gaat niet financieel.    waarin ieder al veel heeft? 
Ieder jaar zijn er weer twijfels   Want ik wil graag iets geven 
rond uw grote pakjesfeest.    wat een ander blij verrast. 
Wordt mijn pakje leuk gevonden?   Niet iets wat al heel gauw wegraakt 
Ben ik gul genoeg geweest?    ergens achter in een kast. 
 

Uw advies? –‘Maak een surprise 
Echt op de persoon gericht, 
Of verpak een complimentje 
In dat gekke plaaggedicht. 
Dat geeft nét dat beetje extra.’ 
-Sint ik snap het helemaal! 

    Geef mij óók maar zo’n cadeautje, 
    Want dat maakt het heel speciaal. 
 

(Greet Brokerhof-van der Waa) 
 
Bezoek basisscholen en meer… 
In week 44 bezochten brachten verschillende basisscholen met de leerlingen van groep 8 
een bezoek aan Bahûrim. De PR-commissie en anderen hadden veel tijd gestoken in de 
voorbereiding van de bezoeken. Dan komt het een beetje 
‘vervelend’ uit als één van de mensen achter de organisatie, de 
heer Oosterman, geconfronteerd wordt met corona. Gelukkig kon 
hij op afstand nog veel voor ons betekenen. 
Mevrouw Clement en mevrouw Lindenbergh vingen de leerlingen 
op bij binnenkomst en zij verzorgden een lichte lunch voor de 
gasten die rond etenstijd aanwezig waren. Mevrouw Smit had 
hulpleerlingen geregeld en die zorgden uitstekend voor de 
gasten van de basisschool. Mevrouw Krijgsman en mevrouw 
Zijlmans hadden de tasjes gevuld met folders, balpennen en een 
klein cadeautje. De docenten gaven informatie over Bahûrim en 
ze verzorgden leuke lesjes. De gasten kregen voor vertrek nog 
een korte rondleiding door het schoolgebouw en vertrokken 
daarna tevreden en goed geïnformeerd naar hun basisschool. 
   
 



 

   
 

 
Op woensdag 2 november organiseerden mevrouw Zuiderent en mevrouw Dersjant een 
sportdag voor leerjaar 1 en dat ging er fanatiek aan toe! 
 

 
 
Donderdag 3 november bezocht leerjaar 2 een theatervoorstelling in het BREStheater. In het 
stuk ‘Je bent niet goed’ speelde onze leerling Fay van Eerd mee. Na de voorstelling volgden 
de leerlingen verschillende workshops. Het was een geslaagde dag.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

   
 

Herdenking deportatie van de Joodse medeburgers 
Zondagmiddag 30 oktober werd in een goedgevulde Sjoel 
stilgestaan bij de deportatie van de Joodse medeburgers uit 
deze regio. Mevrouw De Leeuw van Weenen heette alle gasten 
welkom en aansluitend hield burgemeester Rensen van de 
gemeente Brielle een toespraak, waarin hij de aanpak van de 
joden door de Duitse bezetter schetste. Namens Bahûrim waren 
Robin-Eva de Jong, Sara Rijkschroeff, Thijmen Rijkeboer en de 
heer Holwerda aanwezig.  
Robin-Eva en Sara zongen samen met Jan de Leeuw van 
Weenen het lied ‘Jij hoort in onze klas’. Thijmen las een brief 
voor van Ben Wessels uit Oostvoorne. De heer Holwerda las 
enkele wetenswaardigheden voor over de familie Gazan. Allen 
staken een kaarsje aan voor één van de 45 vermoorde joodse 
medeburgers. 
 

 
Vervolgstudie oriëntatie klas 3 M 

Op donderdag 10 november jl. heeft klas 3 mavo voorlichting 
gekregen over studiekeuze en de opleidingen binnen het mbo. 
Dhr. Van Smaalen van Zadkine verzorgde een interactieve 
presentatie waarin hij voorlichting gaf over de verschillende 
richtingen binnen het mbo. De leerlingen hebben nu wat meer 
inzicht gekregen. Zowel deze informatie als die zij in oktober al 
kregen op Jacob van Liesveldt kunnen zij goed gebruiken voor 
hun volgende stap: een open dag bezoeken op het mbo en hun 
uiteindelijke studiekeuze in jaar 4. 
Ouders/verzorgers hebben een e-mail ontvangen met daarin 
een overzicht van de open dagen. Deze zijn in de maanden 
november 2022 en januari en maart 2023. 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

   
 

Activiteiten in de komende weken  
-Op woensdag 16 november a.s. zullen alle leerlingen van klas 2 in het kader van hun 
aanstaande vakkenpakketkeuze en loopbaanoriëntatie een bezoek brengen aan de RDM 
Onderzeebootloods Rotterdam voor het Mainport Next Event. De eerste twee lesuren volgen 
de leerlingen nog les volgens rooster. Daarna vertrekken zij met de bus naar Rotterdam. De 
leerlingen kunnen hun lunch meenemen naar dit evenement.  
Op het Mainport Next Event staan allerlei bedrijven die werkzaam zijn in en/of rond de 
Rotterdamse Haven. Deze bedrijven zijn onder te verdelen in de sectoren Maritiem, 
Logistiek, Industrie/Chemie en Dienstverlenend. Daarnaast  zijn er ook onderwijsinstellingen 
aanwezig die hieraan gerelateerde opleidingen aanbieden. Alle deelnemende partijen 
presenteren zich vanuit een stand. Het doel is om de leerlingen te laten zien wat de 
Rotterdamse Haven vandaag de dag inhoudt en welke toekomstmogelijkheden deze hen te 
bieden heeft. 
-Zaterdag 19 november zal het Open Huis plaatsvinden. 
-Op woensdagavond 23 november is er een informatieavond voor de ouders/verzorgers van 
de leerlingen in leerjaar 3 mavo.  
 
 
 

 
 
 



 

   
 

 
ACTIVITEITENOVERZICHT WEEK 46 
14-11 Leerlingenberaad leerjaar 2, 14.15-15.15 uur. 
15-11 Overleg schoolleiding en teamleiders, 10.45-12.00 uur. 
 Bespreking tentamenresultaten leerjaar 4, 14.15-15.45 uur. 
16-11 Bezoek leerjaar 2 aan EIC/Mainport. 
17-11 Leerlingen leerjaar 4 inschrijven voor hertentamen periode 1. 
19-11 Open Huis Bahûrim, 10.30-13.30 uur. 
 
ACTIVITEITENOVERZICHT WEEK 47 
21-11 Leerlingenberaad leerjaar 1, 14.15-15.15 uur. 
22-11 Hertentamen periode 1. 

 Overleg schoolleiding en teamleiders, 11.15-12.45 uur. 
23-11 Informatieavond leerjaar 3 mavo, 19.30-21.00 uur. 
25-11 Cijfers inleveren rapport 1. 
 Leerjaar 3 mavo voorlichting Maskerade. 
  
ACTIVITEITENOVERZICHT WEEK 48 
28-11 Leerlingenberaad leerjaar 4, 14.30-15.30 uur. 
29-11 Overleg schoolleiding en teamleiders, 11.15-12.45 uur. 
02-12 Dhr. Holwerda naar de Penta directieraad, 9.00-12.30 uur. 
 
 
 


