
 

 

 

 

    Vmbo Ermelo: leerjaar 3 en 4 – februari 2018 

 
De tijd vliegt 

    Een grijze januarimaand hebben we achter de rug, met hier en daar 
een zonnestraal. Wel regen en wind, maar helaas geen schaatsen uit 
het vet. Voor een winterse wereld moesten we echt naar de Alpen,  
waar dikke pakken sneeuw dorpen afsloten. Inmiddels komen hier en 
daar de groene sprieten van sneeuwklok en krokus boven de grond. 
En dan nu ineens…..toch nog schaatskoorts?  

We kijken terug op een activiteitenweek met veel mooie momenten en een dag flinke storm en we kijken 
ook terug op een heel gezellig en goed bezocht Open Huis. We zijn druk bezig met het ‘in de goede 
stemming komen’ voor de examens of werken in de onderbouw aan een challenge.  
U leest daarin deze nieuwsbrief meer over. De eerste voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar zijn bij 
de secretaresses en stafmedewerkers al weer begonnen... ja echt! We kijken vooruit naar een 
voorjaarsvakantie waarin de een misschien de winter weer op zal zoeken en de ander hoopt op 
lenteachtige taferelen thuis. Kortom…. ook dit schooljaar vliegt weer voorbij.   
 

Nieuwbouw in Ermelo 

 
 

 
 

 

Mede dankzij een forse subsidie van de gemeente kunnen we in Ermelo 
het schoolgebouw uitbreiden met twee nieuwe delen. Bij de sector 
tvwo/atheneum/havo komt naast de grote aula een nieuw gebouwdeel 
met drie lokalen en een ruim leerplein, waar leerlingen individueel of in 
groepjes kunnen werken. In het gebouwdeel van het vmbo komt boven de 
aula een verdieping met twee gewone lokalen, een groot leerplein en een 
mooie ruimte voor dramalessen. Dankzij deze uitbreidingen zullen we weer 
voldoende ruimte hebben voor alle onderwijsactiviteiten. We benutten 
deze kans ook om enkele leerpleinen te realiseren die horen bij modern 
onderwijs.  
Het project zal worden uitgevoerd door Prins Bouw. Alle installatiewerk zal 
door Van Dorp Installaties worden gedaan. Een belangrijk deel van het 
werk wordt in de zomervakantie gepland. Het project zal in het najaar van 
2018 worden opgeleverd.  Daarna komt er nog meer nieuwbouw. We zijn 
druk bezig met de voorbereiding van de bouw van een extra sportzaal bij 
de school. Tenslotte zullen grote delen van het schoolterrein een facelift 
krijgen.  Het geheel wordt speelser, met allerlei mogelijkheden voor onze 
leerlingen om actief bezig te zijn of ergens rustig te gaan zitten.   

 

  

Nieuwsbrief 



Een blij gezicht is veel waard 

 

Wat mooi is dat toch, als je met een (klein) gebaar een ander blij kunt 
maken. Rond de kerstdagen brachten  leerlingen bij al onze buren een klein 
pakketje. Omdat je als buren van zo’n grote school best wel eens wat 
overlast zult hebben….. Om te laten weten dat we echt ons best doen om 
dat zoveel als mogelijk is te voorkomen….. En om te bedanken voor het 
begrip en gewoon fijne feestdagen te wensen. En als je dan een van de 
weinigen bent die aan de deur komt, dan levert dat een extra blij gezicht 
op. 

 

Nog meer blijde gezichten 

 

Ook was er het pannenkoekenfestijn voor leerlingen van een van de 
basisscholen. De leerlingen van Zorg & Welzijn hadden stapels pannen-
koeken gebakken en daar genoten de kleuters van. De kinderen stuurden 
nog een prachtig winters plak-kunstwerk als dank voor al dit heerlijks. 

 

Rookvrije school 

 

Met ingang van het volgende schooljaar willen we de school geheel rook-
vrij hebben. In de gebouwen is het al lang zo. Binnen mag al jaren niet 
gerookt worden. Maar buiten zijn er wel enkele rookplekken, waar oudere 
leerlingen (leerjaar 4 en hoger) nog mogen roken. Het rookverbod gaat 
vanaf augustus ook gelden voor het hele schoolterrein en voor de 
onmiddellijke omgeving van de school. Uiteraard zal het rookverbod ook 
van toepassing zijn voor de medewerkers van de school.  
Het besluit om het roken ook op het schoolterrein te verbieden loopt 
vooruit op een wettelijke maatregel. We denken dat we dit algemene 
verbod nu kunnen doorvoeren, omdat de groep rokende leerlingen en 
medewerkers de laatste jaren duidelijk kleiner is geworden en ook omdat 
we verwachten dat vrijwel alle ouders deze maatregel nu zullen steunen 
(dat was in het verleden niet zo). Binnenkort beginnen acties om de 
leerlingen (wellicht ten  overvloede) voor te lichten over de gezondheids-
risico’s van roken en over het komende algemene rookverbod. 

 

 

Warme truiendag 

 

Afgelopen vrijdag was het warme truiendag. Een landelijke dag waarmee 
aandacht wordt gevraagd voor het verantwoord omgaan met het milieu. 
Elke graad dat de kachel lager staat heeft invloed op onze omgeving. 
Natuurlijk zijn het maar kleine druppeltjes op een soms gloeiende plaat, 
maar veel kleine druppels bij elkaar kunnen de plaat wat afkoelen. We 
hopen door dit soort acties leerlingen toch bewust te maken dat een beter 
klimaat bij onszelf begint. 

 

 

 



Het nieuwe goede doel: Stichting Charis 

 
 
 

 
 

Ook de komende twee jaar willen we ons als school inzetten voor een goed 
doel. Na een zorgvuldig selectieproces hebben docenten, leerlingen en 
directie gekozen voor Stichting Charis in Floresti, Roemenië.  
Stichting Charis is een Roemeens/Nederlandse non-profit organisatie met 
een christelijke identiteit. De medewerkers willen zorg dragen voor de 
zwakkeren in de samenleving, ongeacht hun achtergrond. Ze werken 
vanuit de visie “geloof, hoop en liefde” waarvan de meest belangrijke 
liefde is. Charis gelooft dat ieder mens belangrijk is, dat hij de moeite 
waard is, recht heeft op humanitaire hulp, recht heeft op scholing, een 
veilige leefomgeving en een fatsoenlijke maaltijd. 
Samen met de leerlingen willen we veel geld gaan inzamelen voor deze 
stichting. Door de kleinschaligheid van de Stichting en het nauwe contact 
dat we hebben met Marien Kroon, de oprichter en directeur, kunnen we 
erop vertrouwen dat het geld goed terecht komt. 
Zie ook >> http://stcharis.org/nl/  

 

Challenge in klas 2: een goede Classvibe 

 

  
 
 

 

In de afgelopen periode liepen de lesgevers van klas 2 tegen een aantal 
uitdagingen aan met betrekking tot een goede leerhouding en actieve inzet 
voor het schoolwerk. 
Een aantal basisvoorwaarden moet wel in orde moet zijn om  goed met 
elkaar te kunnen werken. Basisvoorwaarden zijn dat je de juiste spullen bij 
je hebt: studieboek met schrift/map, goed gevulde etui, rekenmachine, 
opgeladen iPad met oortjes, gymspullen, huiswerk gemaakt, leesboek etc.  
Om een actieve leerhouding te bevorderen vinden we het belangrijk dat 
een leerling leert van zijn fouten door actief betrokken te zijn bij het 
nabespreken van huiswerk of een gemaakte toets/opdracht. 
Twee weken geleden is gestart met een speciaal ontwikkelde app waarin 
ieder lesuur wordt bijgehouden welke leerling zijn spullen voor elkaar heeft 
en wie actief heeft meegedaan. Door het bijhouden van een score heeft de 
mentor inzicht hoe een klas heeft gewerkt. De klas kan per week een 
beloning verdienen. We zijn van mening dat deze aanpak een positieve 
invloed heeft op de motivatie van de leerlingen en een goede Classvibe 
creëert . 
Leren doen we samen, wij kunnen uw hulp goed gebruiken. Wilt u uw zoon 
of dochter indien nodig hierbij ondersteunen? 

 

Verkeer 

  

U las in de vorige nieuwsbrief over de strengere controles die de politie uit 
gaat voeren op het weggedrag van de leerlingen. We hebben ook een 
verzoek aan u als ouders. Het blijkt dat sommige ouders, wanneer ze hun 
zoon/dochter een keer naar school brengen, op de Paul Krugerweg 
groepen fietsende leerlingen inhalen. Soms kan dat, omdat de weg rustig 
is. Maar vaak ook is het zo druk dat dat tot wat gevaarlijke situaties leidt. 
Tot nu toe is het nog steeds goed gegaan. Maar we vragen u om enig 
geduld wanneer er zoveel leerlingen in een groep fietsen op de Paul 
Krugerweg. Dan is het vaak veiliger om er een beetje achter te blijven 
hangen. Kost heel iets meer tijd, maar is wel veiliger. 

  

http://stcharis.org/nl/


Gezondheidsonderzoek 

   

 

De Jeugdgezondheidszorg van GGD Noord- en Oost-Gelderland onder-
steunt, samen met de scholen, de kinderen en hun ouders bij een gezonde 
ontwikkeling van hun kind. Daar hoort het gezondheidsonderzoek door de 
jeugdverpleegkundige bij. Alle leerlingen uit klas 1 krijgen dit schooljaar 
een uitnodiging voor het gezondheidsonderzoek. In de uitnodiging staat 
een link om de digitale vragenlijst ‘Gezond leven? Check het even!’ in te 
vullen. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld gezondheid, voeding, verslavende 
middelen en de omgang met leeftijdsgenoten. De leerling krijgt meteen 
online tips. De jeugdverpleegkundige bespreekt met de leerling de 
antwoorden op de vragen en meet de lengte en het gewicht. 
Ouder(s)/verzorger(s) hoeven niet bij dit gezondheidsonderzoek aanwezig 
te zijn. 

 

Gastlessen 

 

In de school nodigen we met regelmaat iemand uit om een gastles te 
geven. Mensen kunnen vaak met passie vertellen over een item uit het 
lesprogramma of over hun beroep als het gaat om beroepenvoorlichting. 
Een klein voorbeeld: bij economie en ondernemen werd voor het 
keuzevak mode en design een kleurenadviseuse uitgenodigd die een 
prachtige les gaf over de werking van kleuren op ons welzijn. Welke 
kleuren staan je goed, wat wil je uitstralen? Hoe zit dat met styling en je 
uitstraling? Leerlingen waren super enthousiast.  
Mocht u zelf denken: ik heb ook een interessant verhaal te vertellen, 
schrijft u dan eens kort mailtje naar de vakgroep zelf of naar de 
teamleider. Die zet de mail dan wel door naar de betreffende vakgroep. 
Het is ook voor leerlingen zo leuk om op deze manier te leren en 
geënthousiasmeerd te worden!  U hoeft uw verhaal niet in de klas van uw 
zoon/ dochter te vertellen maar kan het ook in een andere groep doen. U 
bent van harte welkom! 

 

 

Belangrijke data en schoolpost 

 

 

Op de website van Groevenbeek vindt u een overzicht van 
belangrijke data en de brieven die naar de ouders/verzorgers zijn 
verstuurd. 
 
>>> klik hier voor een overzicht van de belangrijke data  

>>> klik hier voor het archief van de schoolpost 

 

 

https://www.groevenbeek.nl/ouders/belangrijke-data/belangrijke-data-vmbo-ermelo
https://www.groevenbeek.nl/hoofdmenu/ouders/schoolpost/vmbo-ermelo

