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Komende maandag gaan we starten met schooljaar 2015-2016. We zijn blij als iedereen van verre en 
minder verre reizen weer veilig is teruggekeerd. Want helemaal vanzelfsprekend is dat – weten we 
uit ervaring – niet.  
 
Een speciaal welkom aan alle nieuwe leerlingen en hun ouders. Deze nieuwsbrief ontvangt u om de 
twee weken op vrijdag digitaal. Hierin kunt u lezen, wat er gebeurt op het Cambreur wat voor u en 
voor uw kind belangrijk kan zijn. Ook treft u een link naar nieuwe items op onze website. 
 
Het rooster is vandaag verschenen op internet. Een dagje later dan aangekondigd in onze laatste 
nieuwsbrief. Dit heeft alles te maken met het wegvallen van een van onze roostermakers, Lianne van 
Ravenstein,  door een ernstige ziekte. We wensen haar sterkte en we rekenen op het begrip van 
leerlingen en van u als kleine roosterzaken niet onmiddellijk opgelost kunnen worden op dit 
moment. 
 
We wensen al onze leerlingen een goed schooljaar. Alle examenleerlingen: geniet van dit laatste jaar, 
het is sneller om dan je denkt. Dus ga ervoor vanaf dag één. 
 
Ad van der Ven 
Helga van der Weele 
 
 

 
De agenda is onder voorbehoud. De definitieve jaaragenda 2015-2016 wordt vanmiddag vastgesteld. 
maandag 31 augustus 

- Start periode 1 
- 11.10-12.50 introductie leerjaar 1 
- 11.10-12.50 mentoruur klassen lj. 2-3 
- 12.00-12.50 mentoruur overige klassen 
- 13.20 start lessen alle leerjaren volgens rooster 

dinsdag 1 september 
- 1

ste
 en 2

de
 uur introductie klas 1d tot en met 1k  

- 15.00-17.00 afscheid Ton en Angeline Akkermans 
woensdag 2 september 
- 1

ste
 en 2

de
 uur introductie klas 1d tot en met 1k 

donderdag 3 september 
- gehele dag introductie (T)ha-3 en (T)vw-3 
- 1

ste
 uur introductie klas 1d tot en met 1k 

- 19.30 disco leerjaar 1 (bka1 t/m Tvw1k) 
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vrijdag 4 september 
- gehele dag introductie lj. 1 bka1-bkb1-bkc1 en geheel leerjaar 2 
maandag 7 september 
- fotograaf leerjaar 1 en alle nieuwe leerlingen 
- 20.00 oudervereniging, geb. B 
donderdag 10 september 
- 19.00 infoavond mavo 3 / uitreiken PTA, geb. A (aula) 
- 19.30 infoavond mavo 2, geb. A (in lokalen) 
- 20.30 infoavond mavo 4 / uitreiken PTA, geb. A (aula) 
vrijdag 11 september 
- Accolade naar ouders 

  
 
 
 
Ziekte 
Lianne van Ravenstein, roostermaker, zal gedurende langere tijd haar werkzaamheden niet kunnen 
uitvoeren wegens ziekte. We wensen haar veel sterkte in het komende traject. 
 
Nieuwe collega’s 
Vandaag zijn onze (deels) nieuwe collega’s al op school geweest voor een korte kennismaking met 
hun begeleiders en de school. We verwelkomen: 
 

- Grâcia Rosenbrand-Martinus: telefoniste, conciërge en stagecoördinator 
- Jan van Riel: conciërge 
- Patrick de Bruijn, conciërge 
- Zehra Cemrek: docente economie en handel 
- John Kuijpers: docent Nederlands 
- Luc de Laat: docent economie  
- Diana Olenitsj-Mohammad: docente Frans 
- Jesse Pfrommer: docent natuurkunde 
- Michel Schagen: docent wiskunde, rekenen 
- Bert Smits: docent wiskunde 
- Matthieu Verlinde: docent Nederlands 
- Koen Verstegen: docent aardrijkskunde 
- Karlijn Vlaardingerbroek: tekenen en ckv 
- Sjoerd van der Weide: economie, handel&administratie 
- Berry Schmaal, docent economie 
 
Wij wensen onze nieuwe collega’s veel succes en veel werkplezier op het Cambreur College. 
 
Na haar zwangerschapsverlof gaan mevrouw Marlies Schellekens en mevrouw Brenda Siebers  weer 
beginnen met hun taak als docent Nederlands en respectievelijk docent LO. We heten ze beiden weer 
van harte welkom. 
 

 
 

 
 
 
 
Lestijden en pauzes 
Afgelopen schooljaar was er onduidleijkheid over het startmoment van het 8

ste
 en eventueel 9

de
 

lesuur. We hebben besloten om na 15.00 uur standaard 10 minuten pauze in te lassen, waarna het 
8

ste
 en 9

de
 uur volgen die beide eveneens 50 minuten duren. 

Onderstaande lestijden gaan dus voor alle leerlingen en alle docenten gelden: 

1e lesuur: 08.20 – 09.10 uur 

PERSONEEL 

UIT DE AFDELINGEN 

 

 

ALGEMEEN NIEUWS 
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2e lesuur: 09.10 – 10.00 uur 

3e lesuur: 10.00 – 10.50 uur 

pauze: 10.50 – 11.10 uur 

4e lesuur: 11.10 – 12.00 uur 

5e lesuur: 12.00 – 12.50 uur 

pauze: 12.50 – 13.20 uur 

6e lesuur: 13.20 – 14.10 uur 

7e lesuur: 14.10 – 15.00 uur 

Pauze 15.00 - 15.10 uur 

8e lesuur: 15.10 – 16.00 uur 

9e lesuur: 16.00 – 16.50 uur 

 
BIJT 
BIJT staat voor Boek In Je Tas. Voor veel leerlingen al een begrip, voor nieuwe leerlingen niet, voor 
sommige leerlingen is dit een mooie herinnering. 
Lezen is heel belangrijk. Je wordt taalvaardiger, leert naast taal ook andere dingen en lezen kan ook 
heel leuk zijn. Het is aangetoond, dat veel lezen een positieve uitwerking heeft op de 
schoolprestaties van leerlinge nbij alle vakken. Daarom vragen wij van leerlingen om altijd een eigen 
boek in de tas te hebben, waarin ze kunnen lezen als er tijd over is in een les. We willen u als ouder 
vragen om dit te ondersteunen in het belang van uw kind. 

 
 Science in leerjaar vwo 2 
Komend schooljaar starten we met een  nieuw programma Science, speciaal voor de leerlingen van 
vwo 2 Nederlandstalig. Alhoewel de naam anders doet vermoeden, is het een programma dat 
speciaal voor de leerlingen van vwo2a in het Nederlands ontwikkeld wordt. Gedurende het 
schooljaar krijgen de leerlingen gedurende een uur in de week een 4-tal projecten aangeboden uit 
de bèta-hoek. Ieder project zal door een expert gegeven worden: 
 

Periode Project Docent  

Periode 1 Inleiding in de natuurwetenschappen Piet Span 

Periode 2 Crime Scene Investigation (CSI) Hanneke Schrover 

Periode 3 Ruimtevaart Angelique de Kock 

Periode 4 Werktuigbouwkunde Ad van der Heijden 

 
De vier verschillende projecten vormen samen het vak Science (Sci). De leerlingen krijgen voor de 
projecten een cijfer dat uiteindelijk meetelt voor de overgang naar leerjaar vwo 3. 
    
We hopen en verwachten, dat de leerlingen van vwo2a zich laten uitdagen, verrassen en inspireren 
tijdens deze projecten en wensen hun daar veel plezier en succes bij! 
 
Op school verstrekte boeken 
Via de firma Iddink heeft u het boekenpakket van uw kind thuisbezorgd gekregen. Voor diverse 
vakken hebben wij om kosten te besparen de boeken echter zelf besteld. Deze boeken ontvangt uw 
kind via de docent. 
Dit geldt bijvoorbeeld voor de vakken rekenen en IB-English. 
 
Uw kind krijgt dit boek een jaar lang in bruikleen van de school. Het boek moet aan het eind van het 
schooljaar bij de docent ingeleverd worden. In het boek mag uiteraard niet geschreven worden, daar 
het volgend jaar opnieuw voor een volgende klas gebruikt wordt. 
 
De docent neemt het boek aan het einde van het jaar in. Bij vermissing of beschadiging zullen de 
kosten van het boek en de administratiekosten verhaald worden op de leerling, dan wel de ouders. 
 
Wij hopen echter, dat dit niet nodig zal zijn. 
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Nieuwsberichten  
De website is momenteel in onderhoud. De berichten en het fotoalbum moeten nog opnieuw 
ingelezen worden en zullen z.s.m. op onze site verschijnen. 
 
Fotoalbum  
Klik hier voor de nieuwste albums op onze website. 

NIEUW OP ONZE WEBSITE 

 

 

 

 

http://www.kwadrant-sgr.nl/nl.php/cambreur.htm
http://www.cambreurcollege.nl/fotoalbum/

