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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. 

  

Rookvrije school  

 

Met ingang van het volgende schooljaar willen we de school geheel 
rookvrij 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 
gezondheidsrisico’s van roken en over het komende algemene rookverbod. 
 

Nieuwsbrief 
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Duurzaamheid leren en leven 

 
Werkmiddag duurzaamheid  

Als school willen we leerlingen bewustmaken van de noodzaak om goed 
te zorgen voor de aarde. Als school willen we zelf ook het goede 
voorbeeld geven in hoe we de school beheren en organiseren. Om dit 
streven een impuls te geven is er een middag gewerkt, gepraat en 
nagedacht door een groep bestaande uit leerlingen, docenten, 
schoolleiding en ondersteunend personeel. Er zijn mooie doelen 
gesteld, bijvoorbeeld: week van duurzaamheid met activiteiten en 
lessen, de snoep- en frisdrankautomaten worden vervangen door 
duurzame en gezonde alternatieven, we gaan het afval terugdringen en 
beter scheiden, de opbrengst van de zonnepanelen samen met het 
actuele verbruik in kaart brengen en waar nodig het gebouw beter 
isoleren. Elke stap is er één. Iedereen kan er één zetten, een 
broodtrommel in plaats van een zakje, een dopper in plaats van een 
pakje, fietsend naar school, ook in de regen. Doe mee! Wat je aandacht 
geeft groeit! 
 
 

Gala 

 

Stof de pakken maar af, laat de jurken nog eens passen en haal de 
mooiste schoenen uit de kast, want ook dit jaar staat er weer een 
prachtig gala voor de boeg waar de organisatie hard aan werkt om er 
wederom een topfeest van te maken. Het thema dit schooljaar is 
Venetiaans bal, leerlingen mogen een eigen masker meenemen. De 
leerlingen krijgen een avond vol muziek en het eten en drinken is 
inbegrepen. Wel dient er een kaartje te worden gekocht.  
De avond zal voor de onderbouw (klas 1 t/m 3) plaatsvinden op vrijdag 
16 februari en begint om 19:00 uur. Wij gaan door tot 22:30 uur.  
 
Wij kijken uit naar een supergaaf feest en hopen zoveel mogelijk 
leerlingen met open armen te mogen ontvangen! 
  
 
 

Voorleeswedstrijd 

  

 

Julia Bron (AH13) en Alicia Wolbers (AH14) hebben in december de 
voorleeswedstrijd gewonnen doordat zij uitstekend voorlazen. Zij zullen 
op woensdag 21 februari nogmaals op onze school voorlezen, net als 
vier andere kandidaten (van andere scholen). De beste voorlezer van 
deze zes deelnemers gaat door naar de volgende ronde. Bereiken we 
dit jaar, net als vorig jaar, weer de landelijke finale? 
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Fire Music Night 

  

LICHT UIT, SPOT AAN! Op donderdag 22 februari is het zover: de Fire 
Music Night. De tweede muziekavond van het jaar, speciaal 
voor knallende bands en te gekke popsongs! 
Een heel aantal leerlingen zal op deze avond hun muzikaal talent ten 
gehore brengen. U bent natuurlijk van harte welkom om op deze 
muzikale avond de leerlingen toe te juichen. De avond zal beginnen 
om 19:30 uur in de grote aula. 
 

 

Houses op Groevenbeek 

 

 

Misschien heeft u er al van gehoord, maar alle tweetalige brugklassers 
zijn door het Houses-team ingedeeld worden in één van de vier Houses 
en zij zullen daar de rest van hun schoolcarrière bij horen. Het eerste 
half jaar hebben ze kunnen wennen aan hoe het is om op Groevenbeek 
te zitten, maar er is meer... 
  
De doelen van de Houses zijn:  
- Leerlingen meer binding te geven met de gedachten achter het TTO-
programma 
- Leerlingen kennis te laten maken met een typisch Engels 
schoolcompetitiesysteem 
- Onderbouwleerlingen laten coachen door bovenbouwleerlingen 
- Beter presteren op vele gebieden (o.a. op academisch gebied)  
- Het ontwikkelen van leiderschap en verantwoordelijkheid 
  
De activiteiten die we ondernemen, zijn meestal buiten de reguliere 
lessen en tellen vaak mee voor de jaarlijkse "Houses Competition". We 
doen o.a. een cross country run; een wiskundewedstrijd; een speaking 
contest; een music battle; pub quiz; cupcake competitie en nog veel 
meer. Leerlingen hoeven niet met alles mee te doen. Per activiteit 
kunnen leerlingen zelf bepalen of ze hun talenten in willen zetten (of 
de activiteit moet al een onderdeel zijn van het reguliere 
schoolprogramma). 
  
De Houses staan onder leiding van vier docenten (Heads of House) en 
vier jaarlijks gekozen bovenbouwers (Prefects). 
  
May the best House win! 
Het Houses-team, de heer Visscher, mevrouw Carter, mevrouw 
Verhagen, de heer Wilts en de heer De With 
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Talent XL 

 

Talent XL is voor leerlingen uit de onderbouw die extra uitdaging nodig 
hebben. Als de leerlingen, ouders en mentor dit zien zitten, mag een 
leerling twee lesuren per week aan een eigen, moeilijk en uitdagend 
project werken. Meestal gebeurt dit in tweetallen, omdat wij 
samenwerking belangrijk vinden. Talent XL is ontwikkeld om 
talentvolle leerlingen te stimuleren hun grenzen te verkennen en door 
te zetten. Daarbij wordt ook gewerkt aan verschillende vaardigheden 
zoals: onderzoek doen, zelfstandig werken, samenwerken, plannen, 
creatief presenteren en jezelf motiveren. Talent XL wordt afgesloten 
met een beoordeling en een certificaat.  

 

 

 

Andere tijden… 

  

Leerlingen van TV1 gingen vrijdag 12 januari op reis en wel ruim een 
eeuw terug in de tijd naar het Engeland van Queen Victoria. De 
leerlingen werden te werk gesteld als schoorsteenveger, als 
schatzoeker in het riool, als poepzoeker voor de leerindustrie of werden 
verminkt om effectieve bedelaars te kunnen zijn. Slechts een enkeling, 
als de ouders het zich konden veroorloven, mocht naar school. Lezen, 
schrijven en rekenen stonden daar op het programma. Een veel 
gebezigde didactiek was het bij herhaling opdreunen van wat de juf zei. 
Thumbs Up! voor The Phileas Fogg Theatre Company die op deze wijze 
samen met de leerlingen de Victoriaanse Tijd tot leven bracht en 
daarmee vorm gaf een mooie afronding van de literatuurlessen van 
periode 2. 

 

Belangrijke data 

  

Ook de aankomende weken staat er weer het nodige op het programma. 
Voor de agenda verwijzen we u graag naar 

https://www.groevenbeek.nl/ouders/belangrijke-data/belangrijke-data-
tvwo-ath-havo 
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