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Geachte ouders, verzorgers,   

De eerste weken zitten erop. De weg naar school is (weer) een 
bekende route geworden. Leerlingen hebben kennisgemaakt 
met elkaar, plaatsen zijn ingenomen. Wie is de leider in de 
groep, wordt de groep een hechte groep? Als school zijn we met 
dat proces druk bezig. Groepsvorming is voor een klein gedeelte 

ook te sturen met positieve spellen en gesprekken. Leerlingen kunnen met elkaar regels 
opstellen: “hoe willen wij met elkaar omgaan in deze klas, en wat willen we niet?” Een 
mooi proces. 
Het is een roerige wereld waarin onze leerlingen moeten opgroeien. Met al die 
onzekerheden en soms misschien ook wel angst voor alles wat ze zien en horen, hopen 
we dat we ook veel positieve ervaringen op school kunnen bieden. Op het moment dat je 
negatieve gedachten door positieve gedachten gaat vervangen, krijg je positieve 
resultaten. We hopen samen met u als ouders/verzorgers houvast te kunnen bieden.  

            Waar je ook heen vaart 
             en wat er ook in het verschiet ligt, 
            één ding staat als een paal boven water: 
            een mens heeft iets nodig om op terug te vallen: 
            een houvast.  

            Gelukkig ben je als je een plek hebt 
            waar je kunt aanleggen om op adem te komen. 
            Gezegend ben je als er iemand is die op je wacht.  

De schoolleiding 

 

  



Week tegen pesten  
 
Volgende week is het de week tegen het pesten. De 
slogan: Grapje moet toch kunnen?! is deze week het 
thema. Humor en het maken van grappen heeft veel positieve 
kanten. Sámen lachen en plezier hebben zorgt voor verbinding 
en betrokkenheid. Naast die verbinding spelen grappen ook een 
rol in het bepalen van de normen in de groep. Door wel of niet 
om een grap te lachen bepaal je met elkaar wat acceptabel is. 

Tegelijkertijd is dit precies waar het ook mis kan gaan. Want is het grapje voor iederéén 
leuk, of wordt hiermee een specifieke leerling of specifieke groep uitgesloten en dreigt dit 
een norm te worden? Het team Groevenbeek staat voor een veilige en vriendelijke school 
en in deze week geven wij aandacht aan dit thema. 

• Elke dag van deze week start de lesgever van het 1e lesuur met Oase. Het 
thema is emoties en de lesgever maakt de link met het thema Grapje moet toch 
kunnen?! 

• De mentor bespreekt deze week met de klas: Grapje! moet toch kunnen?! 

Zo werken we samen aan een veilige en vriendelijke school. 

 

  

Uitnodiging ouderavond 18 oktober 

Op 18 oktober houden de gezamenlijke ouderraden van AH, VE 
en VP hun jaarlijkse ouderavond. 
Drie jaar lang kon deze niet doorgaan, maar nu kunnen we 
elkaar weer ontmoeten. 

Het wordt een leuke interactieve avond, die u beslist niet wilt missen! 
Dus reserveert u deze avond vast in uw agenda? 
De uitnodiging krijgt u binnenkort per mail toegezonden. 
 
Met vriendelijke groet, 
De ouderraden van VE, VP en AH 

 

  

Activiteitenweek 1    
 
Na de eerste startweken met kennismaking, kamp en 
Groevenbeekdagen, worden de lessen nu weer in het normale 
rooster gegeven. Na de herfstvakantie starten we met de eerste 
activiteitenweek. In een activiteitenweek worden er allerlei 
activiteiten gedaan, zoals excursies en projecten, grote  



opdrachten die in een gewone les niet passen. De gewone roosters worden dus 
losgelaten.  

Hieronder leest u een aantal van deze activiteiten. 
 

Brugklasvoorstelling 
In de komende activiteitenweek spelen de leerlingen uit de derde klas met Drama 
de brugklasvoorstelling voor álle brugklassen. Een kwetsbare voorstelling over jezelf 
kunnen zijn in de klas. Na het kijken naar de voorstelling gaat het eerstejaars publiek in 
gesprek met de derdejaars acteurs over de gespeelde onderwerpen. Uit ervaring weten 
we dat dit mooie gesprekken zijn.  
 

Wiskunde 
Tijdens de activiteitenweek zullen we met wiskunde verschillende dingen ondernemen 
met alle leerjaren en niveaus. Zo zullen we wiskunde gaan toepassen in praktische 
activiteiten. In T1 bijvoorbeeld wordt de passer gebruikt om mooie passertekeningen te 
maken. In B3 wordt er onderzoek gedaan naar het verschil in prijs tussen een A- en B-
merk. We zullen gaan rekenen met percentages.   

K3 en T3/H63 gaan dit jaar onderzoek doen naar een wiskundige grootheid. Hierbij 
kunnen ze kiezen uit Pythagoras, Pascal of Fibonacci. Naar aanleiding hiervan gaan we 
een poster maken.  

Theather workshops 
Alle derdejaars leerlingen gaan in het kader van CKV kennis maken met theater. Door 
middel van het volgen van verschillende workshops, zullen ze meerdere onderdelen van 
de theaterwereld ervaren. Denk hierbij aan stuntman, stage fighting, wonden maken en 
nog veel meer. We verwachten dat, net als vorig jaar, de leerlingen met een heleboel 
nieuwe ervaringen op zak naar huis gaan! 
 
Bezoek voorstellingen 'Queer Planet' en 'Soldaat van Oranje 
De leerlingen met drama in hun pakket brengen een bezoek aan de voorstelling 'Queer 
Planet' in Amersfoort (T4/H64/NX4) of Soldaat van Oranje in Katwijk aan Zee (T3/H63). 
Naast zelf spelen, is het natuurlijk ook heel leerzaam om professionals te zien spelen! 

  

Mails vanuit school   
 
We krijgen soms een bericht van ouders dat ze een mail van 
school niet gekregen hebben, of pas een dag voor dat er een 
activiteit is. Allereerst is het natuurlijk altijd handig om even bij 
de spam te kijken, of de mail daar terecht is gekomen. En als 
dat ook niet het geval is, dan vragen we u om in ieder geval 
altijd even te melden bij de mentor of teamleider dat een mail 

niet is binnengekomen. Wij kijken dan of we kunnen vinden wat er fout is gegaan. Zeker 
als het om een grote groep gaat, zit dat soms ergens in het systeem. Maar we hopen 
natuurlijk dat het in alle gevallen goed gaat.  

 



  

Verkeersregels 

Het is een drukte van belang iedere ochtend met fietsende 
leerlingen. Niet alleen leerlingen van Groevenbeek, ook 

leerlingen van basisscholen zoeken hun weg. Of ouderen die ergens heen 
moeten. Niet altijd gedragen sommige van onze leerlingen zich als een heer of 
dame in het verkeer. We zouden het fijn vinden als u daarover zo nu en dan thuis 
het gesprek aan gaat.  

 

  

Ouder gebedsgroepen  

Iedere eerste vrijdagochtend en tweede maandagochtend van 
de maand komen ouders bij elkaar om te bidden en te danken 
voor de school, de leerlingen, het personeel, de organisatie en 

voor alles wat er binnen de school speelt. Het is een prachtige manier om als ouders met 
Groevenbeek mee te leven en de school te ondersteunen door het in gebed bij God te 
brengen. 

“De gebedsgroep vergroot mijn betrokkenheid bij school op een manier die bij mij past; 
alle dankbaarheid en noden bij onze Hemelse Vader brengen. 
‘Bid zonder ophouden. Dank God in alles. Want dit is de wil van God in Christus Jezus 
voor u”.’ 1 Thessalonicenzen 5:17-18.  

De komende data zijn: 
Vrijdagochtend, 7 oktober en 4 november 
Maandagochtend 10 oktober en 7 november 

Bent u geïnteresseerd dan kunt u contact opnemen met Miranda Swijnenburg: 
miranda@joppes.nl of 06-23661447. 
U bent van harte welkom! 

 

  

GGD 
 
Afgelopen jaar zijn er veel leerlingen voor een 
gezondheidsonderzoek uitgenodigd. Door onderbezetting 

konden niet alle leerlingen worden benaderd. Komende maanden zal gevraagd worden of 
leerling en/of ouders nog belangstelling hebben voor een onderzoek.  

 

mailto:miranda@joppes.nl


  

Roken....liever niet 

Als school zijn we vaak heel druk bezig met de leerlingen die 
roken. Het schoolterrein is rookvrij, daardoor komt het vaak voor 

dat leerlingen zich verspreiden door de buurt. Van bewoners krijgen we regelmatig 
klachten i.v.m. overlast door groepjes leerlingen.  

Roken zien we heel beslist liever niet. We weten allemaal dat het zeer schadelijk voor de 
gezondheid. 

Als school omarmen we zeker het initiatief om het stoppen met roken te stimuleren. Als 
uw zoon of dochter rookt en u wilt dat ook liever niet? Of misschien wilt u dit voor uzelf 
ook wel? Misschien is het een idee om eens stoptober te lezen? 

U vindt hieronder informatie. 

Samen 28 dagen niet roken in oktober 

Oktober is een mooi moment om docenten en leerlingen te stimuleren om te stoppen met 
roken. Met Stoptober is de kans dat je blijvend stopt met roken 5x groter. Het geheim? Je 
doet het samen! Meer informatie? Bekijk de website stoptober.nl 

 

  

Belangrijke data 

>> klik op deze link voor de belangrijke data 

 

  

  

 

 

 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fgezondeschoolnog.us12.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D485b579c428a1a819554411df%26id%3Dc635015fb7%26e%3D6875d6bce3&data=05%7C01%7Cdnd%40groevenbeek.nl%7Cedb6a04aa0894975468c08da9d3991a2%7Cd0dad0e71ab14a108307d62262e36383%7C0%7C0%7C637995167836084687%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=g5O%2F676Rsr7zMwFknSuB5fppAcwNtlB%2B3SusDyy6f5Q%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Ftrack.wis.nl%2Ftrack%2Fclick%2F30324083%2Fwww.groevenbeek.nl%3Fp%3DeyJzIjoibzVTV2Flei1fY0FUQTVsa3A0UFhzRHFIRUNjIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDMyNDA4MyxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwczpcXFwvXFxcL3d3dy5ncm9ldmVuYmVlay5ubFxcXC9vdWRlcnNcXFwvYmVsYW5ncmlqa2UtZGF0YVxcXC9iZWxhbmdyaWprZS1kYXRhLXZtYm8tZXJtZWxvXCIsXCJpZFwiOlwiZjMzNGRlZmE1Y2UxNDg3Njk5NDM2ZGFiNjI3ZDI3NGRcIixcInVybF9pZHNcIjpbXCJkODI5ZDFlMDIyOWNhOGY4YzA3MmQxMTVhYWUxOWVmNDliYzA1NzMwXCJdfSJ9&data=05%7C01%7Cdnd%40groevenbeek.nl%7Cedb6a04aa0894975468c08da9d3991a2%7Cd0dad0e71ab14a108307d62262e36383%7C0%7C0%7C637995167836084687%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=pWWzljQTlMZruFfa1OdmWlgg%2BtwqShkYF%2BjGcYKVfaE%3D&reserved=0

