
 

GroenNieuws 
 

 Nieuwsbrief voor de ouders/verzorgers van de leerlingen van het Groen van Prinstererlyceum 

 

 

Welkom 

Beste ouders/verzorgers, 
  
Van harte welkom in het nieuwe schooljaar 2022/2023. De eerste week hebben we zojuist afgesloten. In deze 
editie van GroenNieuws vindt u de nodige sfeerbeelden van die eerste week. Het wordt een spannend jaar in 
vele opzichten. We starten met het vernieuwde Flexrooster, in klas 1 en klas 2 gaan we deels met laptops werken, 
er zijn flink wat nieuwe collega’s en we moeten natuurlijk afwachten of het coronavirus zich weer verder 
ontwikkelt in het najaar. We hebben een prachtige zomer achter de rug, dus we zijn allemaal voldoende 
opgeladen om er een mooi jaar van te maken. Ik hoop van harte dat dit voor u ook geldt. Ik wens u namens het 
gehele team van ’t Groen een heel prettig schooljaar voor u en uw kind(eren).  
 
 

Personalia 
 
 
Collega Mark Ruissen is vader geworden van dochter Sophie. 
Collega Edo van der Velden is vader geworden van dochter Ella. 
 
We starten dit jaar met 25 nieuwe collega’s. 
 
We nemen komende week afscheid van collega’s Jos Storms en Ton van der Schaal, die samen ongeveer 90 (!) 
jaar hebben lesgegeven op ’t Groen.    
  

 
Opening  van het schooljaar 

 
Sinds een aantal jaar openen we het schooljaar met een spreker. In de afgelopen jaren zijn o.a. 
Marcel van Herpen, Claire Boonstra en De Vrije Denkers te gast geweest. Dit jaar hebben we 
het schooljaar laten openen door Dirceu da Silva, een begenadigd spreker die intussen diverse 
prijzen in de wacht gesleept heeft. Hij heeft het team met mooie, persoonlijke verhalen 
geïnspireerd om vol vertrouwen aan het nieuwe schooljaar te beginnen.   
 

 
Formatie / vacatures 

 
We hadden voor de zomer de volledige formatie rond, met 24 nieuwe collega’s. In de vakantie heeft een van de 
onderwijsassistenten aangegeven een andere baan te hebben, dus we hebben in de vakantie een vacature 
uitgeschreven voor een onderwijsassistent. Afgelopen week is het gelukt om een nieuwe onderwijsassistent te 
vinden, Ricardo Blagus. Deze kan direct maandag 29 augustus starten, dus we zijn compleet.  
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Verbouwing  

 
In de vakantie heeft er op enkele plaatsen een interne verbouwing plaatsgevonden. Zo is lokaal 14 gesplitst in 
lokaal 14a en 14b en is lokaal 304 gesplitst in 304 en 305. Op deze manier kunnen we de 1225 leerlingen een 
plek geven het komende jaar.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Introductieweek 

 

 

 
 
Wat sfeerbeelden uit de introductieweek, van stormbaan tot survival en van lasergame tot douanespel by night 
en van estafetterun georganiseerd door YETS tot pauze op het plein en van wandelen naar de Stadsgehoorzaal 
tot een mooie voorstelling en van boerengolf tot Disney. Tenslotte het Globi-project met ter afsluiting o.a. een 
Indiase maaltijd.  



Laptops  
 

Op dinsdag 23 augustus hebben we 339 laptops uitgedeeld uit leerlingen van klas 1 en klas 2. In een strakke 
organisatie ging het uitdelen erg soepel, een groot compliment voor zowel de collega’s van The Rent Company 
als onze eigen collega’s. Het inloggen op de laptops dat verliep niet op alle plekken even soepel. Maar woensdag, 
donderdag en vrijdag is bij nagenoeg alle leerlingen het inloggen gelukt, met grote dank aan alle collega’s die 
daar heel veel energie in hebben gestoken. We kunnen maandag a.s. goed starten met het werken met de 
laptops. De ‘last minute’- bestellingen worden snel op school geleverd. Misschien is het goed om met uw 
zoon/dochter te bespreken dat de laptops volledig opgeladen mee naar school komen, dan kunnen de leerlingen 
de laptop zonder stroom gebruiken. Van belang is tevens dat de laptop na gebruik uitgeschakeld wordt, zodat er 
geen stroom meer verbruikt wordt.  

 
 

Reizen 
 
Na twee jaar zonder reizen i.v.m. de coronapandemie vindt deze eerste periode tot de herfstvakantie een 
inhaalslag plaats om de leerlingen toch de nodige ervaringen op te laten doen tijdens de schoolreizen. Hierbij 
een overzicht: 
 
Vrijdag 26 augustus   4 mavo  en 5 havo naar Disney 
Zondag 4 t/m vrijdag 9 september  Barcelona 5 vwo 
Woensdag 7 t/m vrijdag 9 september Brugklaskamp M1A – MH1A – MH1B – MH1C  
Maandag 12 t/m woensdag 14 september Brugklaskamp H1A – H1B – H1C – T1B – M1B 
Woensdag 14 t/m vrijdag 16 september Brugklaskamp T1A – T1C – V1A – V1B – V1C  
Zondag 25 t/m vrijdag 29 september Krakau 6 vwo  
Zondag 25 t/m vrijdag 29 september Rome 6 vwo  
Zondag 2 t/m dinsdag 4 oktober  Zweden – zestien collega’s naar Malmö – studiereis 
Maandag 3 t/m vrijdag 7 oktober  Berlijn 4 havo  
Maandag 3 t/m vrijdag 7 oktober  Parijs 4 havo  
Maandag 10 t/m donderdag 14 oktober Tto-reis naar Engeland 

 
De reizen zullen hier en daar voor uitval zorgen. We gaan ons best doen om deze zoveel mogelijk te beperken en 
schooldagen eventueel wat in te korten, maar we zullen er niet aan ontkomen om hier en daar wat gaten in een 
rooster te krijgen. In april wordt een tweede serie reizen gepland, o.a. twee reizen naar Kenia en een 
(waarschijnlijk binnenlandse) reis voor 3 mavo. 

 
 

Verrassing 
 

Voor de vakantie hebben we in het overzicht van vertrekkende collega’s Lorenzo Klerks vermeld. Op dat moment 
klopte dat ook. En toch is Lorenzo er nog, of beter gezegd, hij is er weer. Daadwerkelijk gestart bij zijn nieuwe 
werkgever kwam hij al heel snel  tot de conclusie dat hij het verkeerde besluit genomen had en toch in het 
onderwijs wilde blijven. En daar zijn wij heel erg blij mee, dus we hebben Lorenzo weer met open armen 
ontvangen, een heel prettige verrassing.  

 
Tot zover voor deze eerste aflevering van GroenNieuws. We gaan maandag met frisse moed verder. Ik meld mij 
weer over ongeveer zes weken, richting herfstvakantie. Voor nu wens ik u nogmaals een heel fijn schooljaar, 
samen met uw kind.  

 
Met vriendelijke groet, namens het team van ‘t Groen 

 
Harry Chambone


