
 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief  

     vmbo Ermelo leerjaar 1-2        maart 2022 

 

  

Geachte ouders, verzorgers,   

De voorjaarsstormen zijn achter de rug. De takken van de 
bomen hebben sterke wind verdragen. Zijn heen en weer geschud, soms zelfs 
afgebroken. Maar over het algemeen zijn ze veerkrachtig geweest en kunnen de bomen 
zich nu voorbereiden op bloeien en in volle pracht staan.  

Meer dan ooit is het nodig om te kijken naar bronnen van kracht. We denken aan de 
inwoners van Oekraïne, die alle kracht die zij hebben moeten gebruiken om te vluchten, 
te overleven of te vechten. Hoe leren wij, en hoe leren we leerlingen om te gaan met een 
wereld waarin niet alles maakbaar en volmaakt is volgens een vast en in onze ogen 
betrouwbaar principe gaat? Misschien moet het besef doordringen dat het zó 
overzichtelijk nooit was. Want wij leven zelf in een betrekkelijk veilige en overzichtelijke 
wereld, maar voor veel mensen is dat verre het geval.  

We leven in de 40-dagen tijd. Op weg naar Pasen. Een tijd om na te denken over hoe we 
leven op deze aarde. En wat we voor een ander willen betekenen. De actie voor 
Oekraïne, en ons goede doel, het hoort daarbij.  

We hopen dat wij allen die beweging van de bomen mee kunnen maken. De storm die 
soms in onze levens woedt verdragen. Heen en weer worden geschud. Maar ook de 
kracht van God ontvangen om in bloei te komen.  

 

  

Rapporten  

Binnenkort kunt u het rapport van uw zoon of dochter weer 
inzien. We willen daarbij het volgende opmerken. Door de vele  



ziekte van zowel docenten als van leerlingen, hebben we niet bij elke leerling alle toetsen 
af kunnen nemen. Het cijfergemiddelde is dus echt een voortschrijdend gemiddelde van 
de toetsen die tot nu toe gemaakt zijn. Bij de ene leerling kan dat twee toetsen voor een 
vak zijn, bij de andere misschien maar één toets. Bij het eindcijfer voor de zomervakantie 
zijn dan uiteindelijk wel alle toetsen afgenomen.   

  

Acties voor het goede doel  

Het was spannend of de lesnacht voor klas 3 en 4 ten bate van 
het goede doel kon doorgaan. Maar gelukkig waren de Corona 
maatregelen op tijd van de baan. En dus werd in korte tijd de 

lesnacht op 17 maart leven in geblazen. 

Het doel van een lesnacht is om leerlingen uit te dagen een hele nacht wakker te blijven 
en aan leuke lesactiviteiten mee te blijven doen. Een hele prestatie voor pubers. 
Maar.....daar laten zij zich wel voor sponsoren en dat geld is dus voor het goede doel. 
Zoals bij veel van dit soort sponsoracties is er een drempelbedrag om mee te kunnen 
doen. Minimaal 50 euro moesten de leerlingen kunnen overhandigen. Veel leerlingen zijn 
druk bezig geweest in de vakantie en de week daarna om dit bedrag, of een veelvoud 
daarvan, binnen te halen door bijvoorbeeld flessen op te halen of koek te bakken en dat 
te verkopen. 
Leuk dat leerlingen zich zo hebben willen inspannen voor een ander.  
 

Ook de leerlingen in klas 1 en 2 gaan goed hun best doen om geld voor het goede doel 
bij elkaar te halen. De leerlingen in klas 1 gaan op 7 en 8 april een sponsorloop doen en 
daaromheen zijn allerlei activiteiten. 
De leerlingen uit klas 2 krijgen van de school allemaal 5 euro. Zij gaan in klasverband, 
onder leiding van de mentor, proberen dit geld te verdubbelen. Als daar op school 
activiteiten door worden gedaan dan gebeurt dat op het 9 en 10 e lesuur.  

Hieronder leest u nog een keer welk doel vorig jaar is uitgekozen als goede doel van 
onze school: 

Uganda ligt in Centraal Afrika en wordt begrensd door Sudan in het noorden, Kenia in het 
oosten, Congo in het westen en Rwanda en Tanzania in het zuiden. In Uganda ligt een 
groot landelijk gebied: Lwengo. De armoede is hier eigenlijk bijna standaard en de 
meeste mensen hebben weinig middelen om een bestaan op te bouwen. In het verleden 
is de community zwaar getroffen door HIV/aids. Veel kinderen zijn wees en veel kinderen 
zijn kwetsbaar. 
De in Lwengo wonende Anthony is een bevlogen man met een droom: hij probeert 
Lwengo Community op een hoger plan te trekken en een einde te maken aan de 
heersende armoede d.m.v. onder andere financiële bijdrage en sponsoring van kinderen, 
maar ook door de bevolking goede voorlichting te geven en zelfwerkzaamheid te 
stimuleren. Zorgen dat deze kinderen in ieder geval naar school kunnen gaan, is een 
mooi cadeau wat wij als school aan deze kinderen kunnen geven.  

 

  



Landelijke Dag tegen Pesten – 19 april 2022  

Elk jaar wordt op 19 april de landelijke Dag tegen Pesten 
georganiseerd. 
Dit is een initiatief van het landelijke platform Stop Pesten NU! 
(www.stoppestennu.nl)  

Natuurlijk is het nodig om elke dag pesten te stoppen maar één 
keer per jaar staan we door deze dag even bewust stil bij pesten en de gevolgen van 
pesten voor zowel de slachtoffers, pestkoppen, meelopers en omstanders. Pesten heeft 
voor IEDEREEN gevolgen.  

Wist u dat... 

* Op scholen 2 tot 3 leerlingen per klas worden gepest (1 op de 10)  zowel op 
basisscholen, middelbaar onderwijs, Hoger onderwijs en Universiteiten 
* Op het werk jaarlijks 500.000 medewerkers worden gepest (1 op de 8) 
* In de sport in ieder team minstens 1 á 2 leden wordt gepest 
* 400.000 jongeren jaarlijks online worden gepest (1 op de 5) 
Zoals de wetenschappelijke onderzoeken laten zien wordt ons pestgedrag alleen maar 
erger naar mate we ouder worden.  

Ook op Groevenbeek schenken wij hier op deze dag extra aandacht aan. Door middel 
van het ophangen van posters, dagopeningen met dit thema en extra lesmateriaal voor 
tijdens de mentorlessen.  Zo maken wij het onderwerp bespreekbaar en hopen wij samen 
het pesten tegen te gaan.  

 

  

Jongerenwerkers  

Sinds kort zijn er regelmatig 3 jongerenwerkers op school in 
Ermelo aanwezig (Chiel, Monique en Yara). 

Leerlingen kunnen bij hen terecht voor o.a. de volgende zaken 

* als ze bijvoorbeeld wat leuks willen organiseren voor 
leeftijdgenoten (denk aan een fifa/fortnite toernooi) 

* als er vragen zijn die ze thuis of op school niet durven te stellen 
* als ergens advies over willen of als ze gewoon even willen chillen of kletsen met 
iemand.  

De jongerenwerkers kunnen in de gangen, aula of op het schoolplein aangesproken 
worden. Zij zijn bereikbaar via 06 – 5147 1600 of via jongerenwerk@welzijnermelo.nl of 
DM@jongerenwerkermelo.nl  
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Inzamelingsactie voor Oekraïne  

Afgelopen week hebben we een inzamelingsactie gehouden 
voor de mensen in Oekraïne. Dit hebben we gedaan in 
samenwerking met De Stichting met Uitgestrekte Hand. Deze 
stichting heeft contacten daar en weet precies wat de mensen 
daar nodig hebben. De Zaak van Ermelo regelde het vervoer 
van de ingezamelde spullen. Wat werden we stil van de 
opbrengst! In twee dagen tijd hebben we met elkaar enorm veel 

goederen verzameld: toiletpapier, zeep, tandpasta, tandenborstels, rijst, melk en soep. 
Hartelijk dank aan alle leerlingen en medewerkers die dit mogelijk hebben gemaakt. 

De Stichting met “Met Uitgestrekte Hand” is zondag 13 maart vertrokken. Wij wensen 
Bert van Panhuis een goede en veilige reis en hopelijk vinden de goederen snel hun weg 
naar de mensen in deze vreselijke oorlog. 

 

  

Onze website.....vol nieuwtjes en informatie!  

In de nieuwsbrieven houden we u op de hoogte van veel zaken. 
Aangezien deze met grotere tussenpozen aan u gemaild 

worden, is het ook zeker de moeite waard om af en toe even op onze website te kijken 
www.groevenbeek.nl. 
Daar plaatsen we regelmatig foto’s van en informatie over heel veel activiteiten die we in 
de verschillende afdelingen van de school organiseren. 
En wist u dit al? U kunt ons natuurlijk ook volgen via ons Instagram-account 
christelijkcollegegroevenbeek. 

 

  

Activiteitenweek  

De week van 21 t/m 25 maart staat in het teken van “de 
activiteitenweek”. Na twee jaar mogen dan eindelijk weer alle 
geplande activiteiten “gewoon” doorgang vinden. 

Hieronder een greep uit de vele activiteiten die voor de leerlingen georganiseerd worden.  

  

 

Drama VH1/T1  
Alle eerste klassen VH1 en T1 hebben een half jaar drama en een half jaar muziek. 
Afgelopen januari hebben de klassen hun 'wisselmoment' gehad en zijn de klassen met 
Drama overgestapt naar Muziek en de klassen met Muziek overgestapt naar Drama.  
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Kunstklas 1 en 2  
De Themaklas Kunst werkt de periode tot de zomer aan een heuse speelfilm: Koning van 
Katoren. Gezamenlijk zijn de leerlingen verantwoordelijk voor de decors, attributen 
(Beeldende Vorming), de (sfeer)muziek (Muziek) en het acteren (Drama). In april en mei 
zullen er verschillende draaidagen zijn om de film goed op te nemen en we hopen op een 
feestelijke première voor de zomer! 
 

  

Trommelen op Rommel  
Onder het motto ‘Trommelen op Rommel’ reizen De Vuilnismannen met veel positiviteit 
en enthousiasme door het land. Ze gaan voor ons optreden met een uitgebreid 
instrumentarium bestaande uit gedumpte emmers, tonnen, borstels, pannen en andere 
afvalmaterialen. Een afgedankte strijkplank dient als basis voor een dikke beat en 
containers komen op een bijzondere tot leven. Vegen hoort natuurlijk ook bij het leven 
van De Vuilnismannen maar wat gebeurt er als je een bezem, stoffer en een blik in een 
ritmische blender doet? Het publiek gaat meedoen en moet zelf ook actief aan de slag in 
deze duurzame roller coaster! 
 

  

T1 en VH1 naar 'De Sjoel' in Elburg  
In de lessen godsdienst hebben de leerlingen de afgelopen maanden kennisgemaakt met 
het Jodendom. Als afsluiting van wat we uit het boek en de filmpjes geleerd hebben, 
gaan we in de tweede Activiteitenweek op bezoek naar de Sjoel in Elburg.   

Elburg kende een grote Joodse gemeenschap, die in WOII nagenoeg helemaal 
verdwenen is. De Sjoel, de plek waar de Joodse gemeenschap bij elkaar kwam, is een 
aantal jaren geleden ingericht als museum met herinneringen aan de Joodse mensen uit 
Elburg. Naast verhalen en foto's, geeft het museum een mooi beeld van de Joodse 
gebruiken en  voorwerpen. 

In de lessen wordt de excursie voorbereid en krijgen de leerlingen informatie over tijden 
waarop ze bij de bus moeten zijn. Die tijden worden ook in Magister vermeld. 

We hopen dat de leerlingen door wat ze horen en zien, iets kunnen ervaren van het 
Joodse leven in Elburg en in het algemeen. De leerlingen van Basis, Kader en Next, die 
in november geweest zijn, vonden het een mooie excursie. In de lessen hebben we het 
er nog regelmatig over gehad! 
 

  

Schrijver in de klas  
Tijdens de activiteitenweek komt er een schrijver op school! Alle eerste klassen krijgen 
Cis Meijer of Maren Stoffels op bezoek. 



We hebben het bezoek voorbereid en boeken van de schrijvers gelezen. Ook hebben we 
vragen bedacht en posters en vlaggen gemaakt om het lokaal te versieren. In het OLC 
staat een thematafel, die leerlingen hebben ingericht met allemaal mooie boeken. 

We hebben zin in het bezoek! 

Van Anne, Iris en Doutzen 
 

  

Bezoek aan boerderij “De Grote Koekoek” 
In de activiteitenweek bezoeken alle tweedeklassers van de beroepsgeleerde leerweg 
boerderij De Grote Koekoek in Leuvenum. Dit ter voorbereiding op de lessen in het 
vakcollege over vroeger en nu en over de boerderij.  

De leerlingen krijgen een rondleiding en zien en ervaren enkele zaken rond de productie 
van melk en het leven op het platteland. Er wordt ook gekeken naar de ontwikkeling van 
een melkkoe, het melken en het laten groeien en oogsten van gras. 

De leerlingen gaan op de fiets naar deze boerderij onder begeleiding van docenten. 

Het is verstandig rekening te houden met regen (wanneer er gefietst wordt) en draag 
geschikte kleding voor op de boerderij. 

De Grote Koekoek heeft een website: https://degrotekoekoek.nl, leuk om even te 
bekijken, en een boerderijwinkel. 

Deze boerderij is van de Maatschap Kuyt-Meihuizen en bevindt zich tegenover de Zwarte 
Boer te Leuvenum (Jhr.Dr.C.J.Sandbergweg  68). 
 

  

Techniek in beeld  
De leerlingen van BBL, KBL en TL leerjaar 2 zullen op donderdag 24 maart een bezoek 
brengen aan de Techniek academie in Harderwijk. Hierbij zullen de leerlingen 
verschillende workshops volgen, waarbij zij de diversiteit van het vak techniek zullen 
ontdekken. Van de autotechniek tot het programmeren van robots. En van de 
elektrotechniek tot het werken met machines. De leerlingen verzamelen zich op school 
met hun docent en fietsen gezamenlijk naar de school toe. De workshops worden zowel 
op het terrein van Landstede gegeven, als op het terrein van de techniekacademie. We 
kijken uit naar een leuke en leerzame middag!   
 

  

De bedrijvenroute  
Alle leerlingen van leerjaar 2 zullen op dinsdag 22 maart deelnemen aan een 
bedrijvenroute. Tijdens de bedrijvenroute brengt iedere klas een bezoek aan twee 
bedrijven in de regio. De leerlingen fietsen hier samen vanuit school met hun docent naar 
toe. De bedrijvenroute hebben de leerlingen door middel van een opdracht in Qompas, 
samen met hun mentoren voorbereid. De bedrijvenroute vindt plaats dankzij de inzet van 
de bedrijvenkring Ermelo. Zij hebben in totaal twaalf bedrijven bereid gevonden om onze 
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leerlingen te ontvangen. We hopen dat de leerlingen een leerzame dag zullen hebben, 
waarbij zij een beter beeld krijgen van de verschillende beroepsmogelijkheden die er 
binnen deze bedrijven zijn. Zo leren de leerlingen dat bij een transportbedrijf naast 
chauffeurs ook PR-medewerkers nodig zijn.    
 

  

Sportdagen  
In de komende activiteitenweek zullen er sportdagen zijn voor de verschillende leerjaren 
van het VMBO. Voor de klassen 1 t/m 3 zal dit zijn op school en zullen we voor het eerst 
in 2 jaar weer ‘gewone’ sportdagen houden. 

Voor leerjaar 4 is er een sportoriëntatiedag. Hier zullen de leerlingen een keuze maken 
vanuit heel veel verschillende sporten. Zij zullen deze clinics volgen bij de verschillende 
sportaanbieders in de omgeving van Ermelo. Denk hierbij aan golf, mountainbiken, 
dansen en nog veel meer. Altijd een leuke dag voor de vierde klassers. Zeker als je 
bedenkt dat deze leerlingen veel ‘leuke’ schoolactiviteiten hebben gemist. 
 

  

Belangrijke data 

>> klik op deze link voor de belangrijke data 
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