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Lessen Chinees 

 

Vorig schooljaar zijn we gestart met lessen Chinees. Dat was een groot 
succes. Meer dan 100 leerlingen uit atheneum, havo en vmbo volgden dit 
extra vak. Dit schooljaar zijn er nog meer leerlingen die deze lessen volgen. 
Zij willen graag kennismaken met deze boeiende taal en de rijke cultuur.  
Sommige leerlingen zijn zo gegrepen door deze taal, dat ze zich extra 
inzetten om die goed te leren. Drie leerlingen hebben zelfs al (na één jaar) 
met goed gevolg een examen (niveau 1) afgelegd. Binnenkort doen zij 
examen op niveau 2. Zij zijn van plan om na het behalen van hun diploma 
een jaar te gaan studeren in China. Volgende week zullen nog eens 32 
leerlingen het examen niveau 1 afleggen.  
In het voorjaar van 2017 is een groep leerlingen in China op bezoek 
geweest. Ze hebben gelogeerd bij leerlingen van onze partnerschool in 
Zhenjiang en ook Sjanghai en Beijing bezocht. Komend voorjaar gaat een 
tweede groep deze reis maken. Het is de bedoeling dat we in het najaar 
van 2018 een tegenbezoek krijgen van leerlingen uit Zhenjiang. 
Interessant zijn ook onze contacten met het Confucius instituut in 
Groningen. Dit instituut biedt ondersteuning en stelt jaarlijks 1000 euro 
aan boeken beschikbaar voor ons Open Leercentrum.  
We zijn heel blij met deze verrijking van ons onderwijsaanbod. 

 

Dag van de Franse taal 

  

Op donderdag 9 november 2017 wordt de vierde landelijke Dag van de 
Franse taal gehouden. Honderden scholen in het hele land staan op die dag 
in het teken van de Franse taal en cultuur. Op Groevenbeek gaan de 
docenten Frans speciale themalessen en workshops organiseren, vaak in 
samenwerking met andere vakken,  om leerlingen te enthousiasmeren 
voor hun vak. De Dag van de Franse taal is een initiatief van de Ronde Tafel 
Frans en heeft als doel de keuze voor het Frans als examenvak te 
bevorderen. Door op een leuke manier bezig te zijn met hedendaagse 
Franse cultuur, de rol van Frans in studie en beroep en de verbinding met 
andere vakken, ervaren de leerlingen: Le français, c’est sympa, pratique, 
partout et pour tous! 

 

 

Nieuwsbrief 
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Groovy days… 

  

Op 10 en 11 oktober hebben alle havo 3 leerlingen een bezoekje gebracht 
aan Groovy Town, het Engelse taaldorp. Ze kwamen terecht in een hotel 
waar niet alles naar wens was, moesten een keuze maken uit een 
ingewikkelde menukaart, en kwamen helaas ook met de politie en / of 
een arts in aanraking. Gelukkig kon er ook volop geshopt worden in dit 
fictieve stadje en ontmoetten ze heel gastvrije inwoners die graag een  
gesprekje met hen aanknoopten. Tijdens dit bezoek hebben de leerlingen 
laten zien hoe goed ze al kunnen communiceren in het Engels. 

 

Ouderavond ‘Het verwende kind syndroom’ 

 

Op woensdag 15 november organiseren de ouderraden van Groevenbeek 
Ermelo en Groevenbeek Putten de jaarlijkse gemeenschappelijke 
ouderavond. Voor deze avond is spreker Willem de Jong uitgenodigd, die 
op een inspirerende en boeiende manier een presentatie zal geven met 
als titel: ‘Het verwende kind syndroom!’ Als ouder heb je een behoorlijke 
klus aan het opvoeden van je kinderen. Het ouderschap omvat eigenlijk 
heel veel: je bent verzorger, rolmodel, inspirator, gids, mentor, 
vraagbaak, soms beschermer of advocaat voor je kind. De koffie/thee 
staat om 19.00 uur voor u klaar, en vanaf 19.30 uur begint de avond in de 
aula van het vmbo te Ermelo. Verder lezen kan op : 
https://www.groevenbeek.nl/hoofdmenu/ouders/ouderavond-15-nov 

 

Rapportvergaderingen 

  

Op 13, 14 en 16 november houden de docenten rapportenvergaderingen. 
Er wordt op die dagen gewerkt volgens een 30-minutenrooster. Uw 
zoon/dochter is dan op de middagen lesvrij.  
 
 
 

 

Agenda 

 

Op 23 november a.s. zijn de tienminutengesprekken. U bent van harte 
welkom om in gesprek te gaan met docenten van uw kind. De inschrijving 
verloopt via Magister. U krijgt via de mail bericht als de inschrijving 
geopend is. Na enkele dagen kunt u de afspraken, de tijd en het lokaal zien 
in Magister. We waarderen het als uw zoon/dochter meekomt naar dit 
gesprek. Zet u dit vast in uw agenda?  
 
Meer belangrijke data zijn te vinden op de site van Groevenbeek: 
https://www.groevenbeek.nl/ouders/belangrijke-data/belangrijke-data-
tvwo-ath-havo 
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Daar zit muziek in… 

  

Dat er veel talent zit op onze school, is wellicht bekend. Dat er veel 
muzikaal talent is, is misschien nog niet bij iedereen bekend. Hoe we dat 
weten? Dat is te beluisteren op de befaamde grote muziekavonden. Een 
aantal jaren geleden was er een jaarlijkse muziekavond, maar die barstte 
uit zijn voegen. Nu is de traditionele muziekavond gesplitst in twee 
avonden.  
 
De eerste muziekavond is op dinsdag 28 november: de "candle-music-
night'. Hier kunnen leerlingen optreden: popsongs of ballads door groepen 
of solisten, met en zonder zang, solisten op viool, vleugel, saxofoon of 
gitaar. Een avond met een licht klassiek tintje. 
 
Leerlingen kunnen zich opgeven om mee te doen door dit kenbaar te 
maken aan één van de muziekdocenten. Per avond kunnen maximaal 20 
optredens zich inschrijven. VOL = VOL. En het publiek? U bent meer dan 
welkom om mee te komen luisteren en te genieten!  Elk muziekniveau is 
welkom, van klas 1 tot en met 6. Het publiek geniet altijd met volle teugen: 
medeleerlingen, familieleden, personeel van school en vrienden. 
 
Op donderdag 22 februari staat de "fire-music-night" op de agenda. Een 
avond met een pop/rock inslag. Leerlingen uit klas 1 tot en met klas 6 
kunnen hun muzikaal talent dan laten horen in bandjes. Hartelijk welkom 
dus, namens de muziekdocenten!  
 

Projectweek Franse cultuur 

  

In de 2e toetsweek van dit schooljaar (van 11 tot en met 15 december)  
wordt er voor alle tweede klassen een project Franse cultuur 
georganiseerd. Gedurende twee blokken van 3 lesuren verdiepen de 
leerlingen zich in allerlei aspecten van 'la douce France' en maken zij een 
presentatie die zoveel mogelijk in het Frans wordt gegeven. Ook kijken wij 
een typisch Franse film en maken daarbij opdrachten. Deze toetsweek dus 
geen Franse vocabulaire en grammaire leren, maar wel presenteren! 
 

 

Leerling helpt leerling 

  

Wellicht heeft uw zoon/dochter moeite met de stof van een bepaald vak. 
Wie weet is 'leerling helpt leerling' dan een goed middel om de resultaten te 
verbeteren. Deze privélessen worden gegeven door leerlingen uit de 
bovenbouw. Opgave gebeurt via de mentor. Uw zoon/dochter wordt 
vervolgens via de ELO gekoppeld aan een leerling uit de bovenbouw.  
Samen bepalen zij de dag, het tijdstip, de plaats en de frequentie van de 
bijles. Aan het begin van iedere bijles betaalt de brugklasser de 
bovenbouwleerling 5 euro. 
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Kersttoneelstuk tvwo 

 

Drie leerlingen uit TVWO 3 hebben het volgende stukje geschreven over 
het kersttoneelstuk dat wordt opgevoerd voor de leerlingen van TVWO 1. 
‘At the twentieth of December the TV1 students will be shown a play 
about Ebenezer Scrooge in the Christmas Carol. The play will be played by 
the TV3 students who have worked very hard on the play, for example 
they had to change the script, make the set, make the costumes and they 
had to chose the music to perform. The Christmas Carol is about Ebenezer 
Scrooge. He is a grumpy old man who hates Christmas. Then he was 
haunted by three spirits who show him who he was, who he is or who he 
will be. This all is to change his fate.’ 
 
 

Rookvrij schoolterrein 

 

Groevenbeek heeft vanaf het nieuwe schooljaar 1 augustus 2018 een 
rookvrij schoolterrein! Een gezonde leeromgeving vinden wij erg belangrijk. 
Daarom heeft onze school vanaf 1 augustus 2018 een rookvrij 
schoolterrein. Er mag dan nergens meer op het schoolterrein gerookt 
worden, ook niet buiten op het schoolplein. Dit geldt voor iedereen: 
leerlingen, leraren, ouders en bezoekers. Ook tijdens ouderavonden en 
andere activiteiten buiten schooltijd. 
 
Waarom een rookvrij schoolterrein? 
Wij vinden dat wij als school de verantwoordelijkheid hebben om 
leerlingen een gezonde en rookvrije leeromgeving te bieden. Uit onderzoek 
blijkt dat 20 procent van de veertienjarigen al rookt. De hersenen van 
jongeren zijn extra gevoelig voor de verslavende werking van nicotine. Hoe 
jonger je bent als je ermee begint, hoe moeilijker het later is om ermee te 
stoppen.  
 
 

Cursus blind typen tegen sterk gereduceerd tarief  

 

Al twee jaar hebben wij als school onze leerlingen de mogelijkheid geboden 
om deel te nemen aan een typecursus van TypeTopia. Door veel leerlingen 
is hier toen met veel enthousiasme aan deel genomen. 

Dit schooljaar is er gestart met een nieuwe versie van TypeTopia. Ook bij 
deze nieuwe versie kunnen weer gratis proeflessen worden doorlopen om 
vooraf kennis te kunnen maken met de cursus TypeTopia. Het volgen van 
deze proeflessen verplicht verder tot niets. Ga hiervoor naar 
www.typetopia.com en klik op ‘Proeflessen’. Als school zien wij in dat het 
met tien vingers blind kunnen bedienen van het toetsenbord heel handig 
is. Dit levert veel gemak en een enorme tijdsbesparing op. Het vergt wel de 
nodige discipline om dit onder de knie te krijgen, maar daar heb je de rest 
van je leven profijt van.  

http://www.typetopia.com/


 
 

Cursus blind typen (vervolg) 

Daarom willen wij ook dit jaar onze leerlingen de mogelijkheid bieden om 
een typecursus te volgen. Deze cursus kan in eigen tijd en tegen een sterk 
gereduceerd tarief gevolgd worden. Leerlingen die geen prijs stellen op het 
gamende karakter van de standaardversie, kunnen overgaan op de 
volwassenenversie. Er zijn ook speciale versies beschikbaar voor leerlingen 
met dyslexie. U kunt uw zoon of dochter uitsluitend inschrijven via: 
www.typetopia.com/groepsactie-particulier. Vul op deze pagina de unieke 
schoolcode in: GVHRGHQM (alleen zo kan de korting worden verleend).  

Na aanmelding is er in het OLC (Ermelo) of de bibliotheek/lesplein 621 
(Putten) een map af te halen met lesmateriaal. 
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