
 
 

 

 

 

 

 

 

Agenda augustus, september, oktober 

5 september Kennismaking met de mentor, info over het rooster en het programma van de eerste week: 

Agenda en schrijfartikelen meenemen 

11:00 uur leerjaar 1 

12:30 uur leerjaar 2 

13:15 uur leerjaar 3 

14:00 uur leerjaar 4 

6 september Mentorgesprekken  

7 september Introductie activiteiten leerjaar 1, 2, 3 en 4 

8 september Start lesrooster 

13 september Algemene ouderavond leerjaar 3 

13 september Algemene ouderavond leerjaar 4 

15 september Algemene ouderavond leerjaar 1 

15 september Algemene ouderavond leerjaar 2 

3 en 4 oktober OLM gesprekken, uitnodiging via de mentor 

11 oktober Hooghuisdag, leerlingen lesvrij 

17 t/m 21 oktober Uitwisseling Slovenië  

19 t/m 21 oktober Brugklaskamp 

21 oktober Geen D&P leerjaar 3 

24 t/m 28 oktober Herfstvakantie 

 

In dit nummer   

Voorwoord   Opdracht ‘Goede Instructie’ leerjaar 1 

Gala  Gevonden voorwerpen 

Kennismaking groep 8   

Bestellen boeken   

Eerste schoolweek   

 

 

Vakanties 2022-2023   

Herfstvakantie                  24 t/m 28 okt 2022  Tweede Paasdag          10 apr 2023 

Kerstvakantie                   26 dec 2022  t/m 6 jan 2023  Hemelvaart                    18 en 19 mei 2023 

Voorjaarsvakantie            20 t/m 24 feb 2023  Tweede Pinksterdag      29 mei 2023 

Meivakantie                      24 apr t/m 5 mei 2023   

Zomervakantie                 17 juli t/m 27 aug 2023   

Informatieblad 
juli 2022 



 

Voorwoord 

Beste ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen, 

 

Dit is alweer de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar. De laatste toetsweek is afgerond en we staan al met één voet in de vakantie. 

 

We hebben als school mooie examenresultaten behaald en onze collega’s hebben erg hun best gedaan om van de diploma-uitreiking een 

mooie, bijzondere afsluiting van de schoolloopbaan van onze examenleerlingen hier op Heesch te laten zijn. 

 

Een korte terugblik op dit jaar laat zien dat de start en afsluiting van het schooljaar als vanouds zijn. Doordat alles nu weer “bij het oude 

normaal” is, voelt het alsof het nooit anders is geweest, maar ook dit schooljaar hebben we een behoorlijke periode te maken gehad met 

beperkingen in de school. Vorige week kwam het nieuws naar buiten dat bij een eventuele volgende opleving van het corona-virus scholen 

hun deuren niet meer hoeven te sluiten, maar dat er wel maatregelen nodig kunnen zijn. Op dit moment zal ik u niet vermoeien met alle 

als...dan scenario’s, maar dit is wel iets waar we ons als school achter de schermen op aan het voorbereiden zijn.   

 

Toch wil ik op dit moment niet te ver vooruit kijken. Eerst staat er voor iedereen een welverdiende vakantie voor de deur. Namens alle 

medewerkers van Hooghuis Heesch wens ik u allemaal een ontspannen vakantieperiode toe. Geniet er samen van! 

 

Een hartelijke groet,  

Ester van Eggelen  

 

 

Gala 2022 

Na twee jaar was het dan eindelijk weer zover; er was een gala voor onze vierdejaars leerlingen. Voor het eerst in onze eigen school.  

Op de Cereslaan bij de Mac Donalds rond een uur of 18:30 verzamelden zich daar al de prachtigste voertuigen met mooi uitgedoste 

leerlingen. Wat een drukte voor de Mac Donalds, maar deze keer niet voor een bezoek aan het restaurant “Onder de Gouden Bogen” maar 

vanwege onze leerlingen. Daar kregen onze leerlingen al veel bekijks en dat zette zit voort onderweg naar school.  

Vanuit de opstelling vertrok men met vier voertuigen tegelijk de Narcislaan. Er waren zelfs bewoners aan de Narcislaan die er een avondje uit 

van hadden gemaakt. Zij hadden de deuren van hun Franse balkon geopend en zaten vanaf daar te genieten.  

De leerlingen werden opgewacht door mijnheer Van Lith en kregen vervolgens een glas (0%) champagne van onze directeur, mevrouw Van 

Eggelen. Daarna gingen de leerlingen naar binnen en genoten van een geweldige feestavond. De aula was niet meer te herkennen en 

omgetoverd in een heuse discotheek! De avond vloog om onder het genot van hapjes, drankjes en gezellige muziek.  

Langs deze weg wil de organisatie ouders, leerlingen en collega’s bedanken. Hun bijdrage en inzet waren onmisbaar.  

Peter van den Bosch  

 

 

Kennismaking groep 8 

Op woensdag 8 juni was het zover... Onze nieuwe leerlingen maakten kennis met hun klas en de mentor. De kennismaking begon met veel 

gespannen gezichten die over de drempel van de school richting de aula liepen, maar het eindigde gelukkig vaak met een glimlach.  

Alle leerlingen hebben elkaar ontmoet, zijn op de foto gegaan voor hun allereerste schoolpasje, hebben informatie over de school en de 

eerste periode gekregen en ze hebben met de mentor nog een rondje door de school gelopen. 

Nu volgt op de basisschool nog een belangrijke afscheidsperiode en dan is iedereen na de grote vakantie hopelijk helemaal uitgerust en klaar 

om te beginnen als brugklasser op locatie Heesch. 

Wij kijken er in ieder geval al naar uit! 

 

 

 

 

 



 

Boeken bestellen 

Ouders van onze nieuwe brugklassers hebben al informatie ontvangen over het bestellen van de boeken bij Iddink. Alle overige leerlingen 

hebben bericht gehad van Iddink en kunnen die informatie hierna nogmaals vinden. 

 

 
  



 

Eerste schoolweek 

Maandag, dinsdag en woensdag staan in het teken van introductie van het nieuwe schooljaar. Het programma voor de eerste dagen staat 

hieronder. Vanaf donderdag wordt er les gegeven volgens het lesrooster.  

Maandag 5 september  

Ontvangst leerlingen leerjaar 1 om 11:00 uur  

Ontvangst leerlingen leerjaar 2 om 12:30 uur  

Ontvangst leerlingen leerjaar 3 om 13:15 uur  

Ontvangst leerlingen leerjaar 4 om 14:00 uur  

Dinsdag 6 september*  

Individuele gesprekken met de mentor. Op maandag horen de leerlingen op welk tijdstip ze dinsdag op school verwacht worden.  

Woensdag 7 september*  

Activiteit introductie. 

*  Leerjaar 1 heeft op dinsdag en/of woensdag gesprekken en dan worden de laptops uitgereikt. 

 

 

Opdracht ‘Goede Instructie’ leerjaar 1 

Aangezien de lesstof voor Nederlands van leerjaar 1 helemaal was behandeld en er geen toets gegeven werd in de toetsweek voor dat vak, 

hebben de meeste leerlingen uit leerjaar 1 iets heel anders kunnen doen voor Nederlands dan dat ze gewend zijn. Ze hebben geprobeerd een 

antwoord te vinden via een praktische opdracht op de vraag: “ Wanneer is er sprake van een goede instructie?”  

We hebben eerst wat instructies bekeken vanuit de methode Nederlands en besproken wat er goed of fout aan was. Daarnaast hebben we 

samen bepraat wat de voorwaarden zijn voor het geven van een goede instructie. Als laatste kregen de leerlingen de opdracht groepjes van 3 

te formeren en zelf een instructie op te nemen. Ze mochten daarvoor een eigen onderwerp kiezen, zo lang het maar uit te voeren was op 

school. Ze moesten vooraf een script schrijven en bedenken welke benodigdheden ze mee moesten nemen naar school.  

Het resultaat hebben we in de klas zelf bekeken en ik kan jullie zeggen dat er veel leuke en best wel goede instructies uitkwamen. Leerlingen 

vonden het leuk om zichzelf te horen en te zien en bleven goed luisteren naar wat de anderen gemaakt hadden. Zelf vond ik het geweldig om 

te zien wat voor creatieve ideeën leerlingen hadden. Er werd uitgelegd hoe je sushi moet maken, hoe je op een goede manier moet vissen in 

de visvijver, hoe je een broodje Carpaccio moet maken enz. 

Al met al een leuke afsluiting van de lessen Nederlands en zeker voor herhaling vatbaar. Ik wens u bij deze een hele fijne zomervakantie en 

tot volgend schooljaar.  

Gerda de Bree  

docente Nederlands  

 

 

Gevonden voorwerpen 

Er liggen nog veel gevonden voorwerpen bij de receptie, waaronder ook kostbare items en spullen die achtergebleven zijn tijdens het kamp 

van leerjaar 2. Als deze niet worden opgehaald zullen ze in oktober weggegooid worden. Ben je iets verloren kom dan tot en met 30 

september jouw verloren voorwerp ophalen.  

 

 

 
 

 

 

 


