
 
 

BESTE OUDER(S)/VERZORGER(S),   
 
In deze vierde nieuwsbrief van dit schooljaar nemen we u mee in de periode tot aan deze voorjaarsvakantie 
en kijken we vooruit tot aan de meivakantie. 
 
 
ACTIE TURKIJE EN SYRIE 
In de nacht van 6 februari vond een zware aardbeving plaats in delen van Turkije en Syrië. Een ware ramp 
die heel veel schade en nog meer verdriet met zich mee bracht. Het aantal slachtoffers is ongekend. Veel 
mensen zitten, vanwege instortingsgevaar, onbeschermd in de ijzige kou. Duizenden mensen zijn dakloos 
en getraumatiseerd; hulp in welke vorm dan ook is hard nodig. Daarnaast gaan de bevingen helaas nog 
steeds door en wordt de schade steeds groter. Met elkaar iets doen voor die ander was dan ook de eerste 
gedachte! Als docententeam hebben we meegedaan aan een inzamelingsactie voor warme kleding en 
dekens. Deze spullen zijn ondertussen aangekomen in het getroffen gebied. De verkoop vanuit de 
Valentijnskraam die we op 14 februari in de aula hadden staan heeft met dank aan leerlingen, ouders en 
docenten een mooi bedrag opgeleverd dat door school is afgerond naar 500 euro. Dit bedrag is 
overgemaakt naar Giro555. 
 
 
SAMENLEVEN DOE JE ZO! 
Deze spontane actie past bij het Geuzencollege. Oog hebben voor de ander is belangrijk. In dat kader 
hebben we afgelopen week met en voor onze leerlingen de praktijkweek Taal & Burgerschap 
georganiseerd. Burgerschap zit verweven in ons onderwijs; onderwijs met hoofd, hart en handen.  
Goed samenleven kan alleen als je rekening houdt met elkaar. Door de vier leerjaren heen willen we als 
school onze bijdrage leveren aan het bijbrengen van de kennis, vaardigheden en houding, die de leerlingen 
nodig hebben om nu en later op een positieve en betrokken manier actief te kunnen deelnemen aan onze 
samenleving. 
Deze praktijkweek was een week zonder leerboeken, maar leren van gastsprekers, musea, beeld en 
onderlinge gesprekken. Er was aandacht voor mensenrechten, eigen keuzes maken en respectvol met 
elkaar omgaan. Leerjaar 1 is op stap geweest naar de Vue, de Maeslantkering en museum Voorlinden. 
Leerjaar 2 bekeek de film Freedomwriters, hadden gesprekken over vooroordelen en gelijke rechten, 
bezochten het Wereldmuseum. Binnen Taaldorp gingen de leerlingen praktisch aan de slag met Engels en 
Duits. Zonder taal kun je immers niet goed deelnemen aan de maatschappij waarin je je begeeft. Lezen is 
dan ook een speerpunt om jongeren betere kansen te bieden. En hoe leuk is het om een kijkje achter de 
schermen te mogen nemen van het Delta hotel, dat een belangrijke rol vervult in de Vlaardingse 
samenleving!  
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KEUZETRAJECT 
We zijn alweer over de helft van het schooljaar. Een 
spannende periode voor tweedejaarsleerlingen, voor wie de 
keuze van de opleidingen centraal staat. Inmiddels zijn de 
meeste keuzekaarten ingevuld en door de leerlingen weer 
mee teruggebracht naar school. De motivatiebrieven worden 
door de decaan mw. Krug naar de bovenbouw gestuurd. 

In overleg met de mentor en decaan, maar ook op advies van 
de vakdocenten van de bovenbouw, zal worden bekeken of de 
voorlopige keuze, in alle opzichten bij uw kind past. Vanuit de 
LOOB lessen waarin ‘wat kan ik, wat wil ik?’ centraal staat en 
de voorlichtingen van de opleidingen zal het de meeste 
leerlingen gelukt zijn om samen met u een goede bewuste 
keuze te maken. Met vragen of twijfels kunt u terecht bij onze 
decaan, mw. Krug. 

In verband met het keuzetraject worden de rapportgesprekken van leerjaar 2 op dinsdag 4 april met álle 
ouders en leerlingen gehouden. Zet u deze datum alvast in uw agenda? 

 
 



 
 

 
 
 
VOORLICHTING NIEUWE LEERLINGEN 
Op maandag 23  januari jl. was de voorlichtingsavond voor 
de ouders en hun kinderen in groep 8 van de basisschool. 
Met trots hebben wij ons onderwijs en de daarbij horende 
(extra) ondersteuning gepresenteerd. We hopen dat we een 
goed beeld hebben kunnen geven van de school. De 
positieve reacties van ouders gaven daar wel blijk van.  
Onze Open Dagen op woensdag 30 november en woensdag 
1 februari zijn goed bezocht. Vanaf die laatste 
datum 8.00 uur is ook de website opengezet voor 
aanmelding. De aanmeldingen komen binnen en er is 
een start gemaakt met intakegesprekken. We hopen ook dit 
jaar weer op het inschrijven van een mooi aantal leerlingen.  
Kunt u ons laten weten wat uw ervaringen zijn bij het 
bezoeken van scholen? Hoe wilt u als ouder het liefst 
geïnformeerd worden over de overstap van uw kind van 
groep 8 naar het voortgezet onderwijs?  
We horen graag uw goede tips! 
 
 
 
 
CITO LEERJAAR 1 
Kort na de voorjaarsvakantie wordt Cito 1 voor leerjaar 1 afgenomen. Deze afname zullen we digitaal doen. 
De eerstejaars leerlingen hebben daarvoor hun eigen laptop nodig. Wilt u er op toezien dat de laptop 
opgeladen mee naar school komt? 
 
 
PERSONEEL 
Vrijdag 17 februari was voor twee van onze collega’s een extra bijzondere dag. We feliciteren mw. Akar met 
de geboorte van zoon Taha en dhr. Draak met de geboorte van zoon Sem. Zo bijzonder zo’n klein wonder! 
We wensen beide gezinnen heel veel geluk. Geniet! 
Dhr. Wapenaar zal zijn lessen helaas nog niet kunnen hervatten. Hij moet opnieuw een operatie ondergaan. 
We missen hem in het team en wensen hem heel veel sterkte.  
Mw. van der Veer, mw. Termote en mw. Booden zullen na de voorjaarsvakantie alle lessen Nederlands voor 
hun rekening nemen. Dankbaar dat we de vervanging van dhr. Wapenaar binnen het eigen team kunnen 
oplossen! Er zal na de voorjaarsvakantie dan ook een nieuwe rooster starten. Met ingang van dit nieuwe 
rooster hebben de leerlingen van leerjaar 1 één blokuur gym in de week; de leerlingen van leerjaar 2 krijgen 
twee keer een blokuur gym. 
 
 
RESPECT & SPORT 
De derde en laatste praktijkweek van het jaar is die van Respect & Sport. Deze zal vlak voor de meivakantie 
plaatsvinden. Uiteraard met elke dag een sport voor onze leerlingen maar ook leren en praten over grenzen 
stellen, met respect met jezelf en die ander omgaan, zeker ook op het gebied van seksualiteit. 
 
 
 



 
 

 
 
 
AGENDA TOT AAN DE MEIVAKANTIE 
 

Maandag 27 februari t/m vrijdag 3 maart Voorjaarsvakantie 

Donderdag 9 maart Donderdagmiddagactiviteiten periode 3 

Maandag 13 maart 
Inschrijfweek nieuwe leerlingen 
Start Cito 1 leerjaar 1 

Woensdag 15 maart Leerlingenraad 3 

Donderdag 16 maart Donderdagmiddagactiviteiten periode 3 

Donderdag 23 maart Donderdagmiddagactiviteiten periode 3 

Maandag 27 maart Rapportvergadering leerjaar 2 

Dinsdag 28 maart Rapportvergadering leerjaar 1 

Donderdag 30 maart Donderdagmiddagactiviteiten periode 3 

Dinsdag 4 april Ouders ontvangen rapport 2 en definitieve keuzekaart (lj. 2) op school 

Donderdag 6 april Paasviering 

Vrijdag 7 april t/m maandag 10 april Paasweekend vrij 

Dinsdag 11 april Inleveren rapport bij de mentor en definitieve keuze leerjaar 2 

Maandag 17 april Start praktijkweek Respect & Sport 

Donderdag 20 april Nieuwsbrief 5 

Maandag 24 april t/m vrijdag 5 mei Meivakantie 

Maandag 8 mei Eerste lesdag na de vakantie 

 
 
 
 
 
 
 
 

TEAM GEUZENCOLLEGE HOLY 
WENST JULLIE 

EEN FIJNE VOORJAARSVAKANTIE 
 

 
 


