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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! 
  
 
 

Excursie aardrijkskunde 

 

In de Groevenweek zullen we voor het vak aardrijkskunde met havo 2 
een bezoek brengen aan een aantal landschappen in Nederland. Dit zijn 
de landschappen die we recent in de les behandeld hebben, maar deze 
combineren we nu met het nieuwe onderwerp ‘water’. De leerlingen 
zullen o.a. onderzoek gaan doen naar de invloed van het water op het 
landschap. 
Tijdens de dag zullen we een bezoek brengen aan het zeeklei, rivierklei, 
veen en stedelijk landschap. In een andere opdracht gaan de leerlingen 
ook nog aandacht besteden aan het zandlandschap. 
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Kangoeroewedstrijd 

 

Het is al bijna weer zover! Op 15 maart het 4de en 5de uur doen alle 
onderbouwklassen mee met de kangoeroewedstrijd. Dit jaar wordt het 
voor de 25ste keer georganiseerd! Het gaat hier om een landelijke 
competitie met als doel de leerlingen te laten ervaren dat wiskunde 
heel leuk en uitdagend is. Alle leerlingen vallen in de prijzen. De week 
voor de wedstrijd oefenen de wiskundedocenten een aantal 
voorbeeldopgaven met de leerlingen. De leerlingen krijgen dan alvast 
een idee. Op de site www.w4kangoeroe.nl is meer informatie en 
oefenmateriaal te vinden. We zien uit naar een mooie wedstrijd! 
 

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. 

 
 

Chinees Nieuwjaar 

 

Het Chinees nieuwjaar begint elk jaar op een andere dag, de kalender is 
gebaseerd op de maan. Het jaar 2018 is het jaar van de hond. Het 
nieuwe jaar begint op 16 februari. Het feest duurt twee weken, het 
belangrijkste feest in China. In China werken de meeste mensen ver weg 
van hun familie. Rond het Chinese nieuwjaar gaat iedereen terug en ligt 
het land even stil. Vergelijkbaar met onze kerst- en nieuwjaar maar 
omdat dit vaak het enige moment is dat families elkaar kunnen zien, nog 
intenser. Groevenbeek viert ook dit jaar met de leerlingen (die Chinees 
volgen) en hun ouders dit feest op 21 februari een beetje mee. 

 

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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