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Ruim 800 leerlingen hebben we afgelopen woensdag met hun ouders mogen begroeten tijdens onze 
open dag. Helaas waren enkele collega’s o.a. door de griep geveld. Maar deze verloren mankracht 
hebben onze leerlingen ruimschoots goed gemaakt. Als volleerde gastvrouwen en –heren hebben zij 
de leerlingen en hun ouders welkom geheten, hun informatie verschaft, demonstraties gegeven of 
de weg gewezen. We willen hen van harte hiervoor bedanken. 
Mochten niet alle vragen beantwoord zijn, dan verzoeken we ouders en leerlingen om contact met 
ons op te nemen. We staan hier zeker voor open. 
 
Deze week is periode 3 begonnen, dat betekent dat de helft van het schooljaar al weer om is. De 
rapporten volgende week geven een beeld van de stand van zaken tot nu toe. Voor de 
examenleerlingen is hun laatste kwartaal begonnen, het examen nadert met rasse schreden. 
 
Volgende week maandag is ons lagerhuisdebatteam te gast op het gemeentehuis. Afgaand op de 
ervaringen van vorig jaar belooft het weer een boeiende avond te worden. 
 
Voor havo3 is maandag een spannende avond: zij moeten hun ouders in een presentatie uitleggen 
hoe de profielkeuze eruit ziet, en dat is geen gemakkelijke taak. 
 
In deze periode is de tweede serie klankbordgroepen gepland: niet alleen via enquêtes Maar ook in 
gesprekken horen we van leerlingen en van ouders graag of we de goede dingen goed doen. Ook 
denken we samen na over nieuwe ontwikkelingen.  
 
Volgende week verschijnt een nieuwe IN DE STEIGERS. De planning m.b.t. tot de nieuwbouw 
verloopt naar wens. Maar daarover volgende week meer. 
 
René Hemans 
Helga van der Weele 
 
 
 

 
vrijdag 26 januari 
- Accolade naar ouders 
- Inschrijvingen herkansingen (T)havo5/(T)vwo6 
maandag 29 januari 
- Lagerhuisdebat op het gemeentehuis 
dinsdag 30 januari 
- rapportvergaderingen, leerlingen vrij 
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- 15.00 uur deadline inschrijvingen herkansing (T)havo5/(T)vwo6 
- vanaf 15.00 uur rapportuitreiking aan leerling en ouders op vrijwillige basis 
- 19.30 uur informatieavond bezoek gastleerlingen uit Indonesië, uitwisseling met Thavo2 
woensdag 31 januari 
- vanaf 15.00 uur rapportuitreiking aan leerling en ouders op vrijwillige basis 
- 19.30 uur klankbordgroep (T)havo 1-2-3 
donderdag 1 februari 
- vanaf 15.00 uur rapportuitreiking aan leerling en ouders op vrijwillige basis 
- 19.30 uur klankbordgroep vmbo 1-4 
- 19.30 uur klankbordgroep (T)vwo4, 5 en 6 
vrijdag 2 februari 
- 1ste, 2de en 3de uur herkansing (T)havo5 en (T)vwo6, lessen vervallen voor deze klassen 
woensdag 7 t/m vrijdag 9 februari 
- Bezinningsdagen (T)vwo5 
vrijdag 9 februari 

          - Accolade naar ouders 
          maandag 12 t/m vrijdag 16 februari 

-    Carnavalsvakantie 
 

Wijziging jaaragenda: 
De hacopresentatie van (T)havo3 van 17 januari (zo vermeld in de schoolgids) is verplaatst naar 29 
januari. 
 
 
 
 
Mevrouw Wagemakers is nog onvoldoende hersteld om haar lessen over te kunnen nemen. De heer 
Michiel Peeters heeft de lesgevende taak weer overgenomen, zodat de continuïteit van de lessen 
Nederlands gewaarborgd blijft. 
 
Na de uitreiking van de rapporten neemt de heer Eric Jolie het mentorschap van mevrouw Sandra 
Akkermans over. Als docent kent hij de leerlingen al. 
 
We hebben in de persoon van mevrouw Yolande Beerens de vervangster gevonden voor mevrouw 
Van Gorp als technisch onderwijsassistent (toa).  
 
 
 
 
Uitnodiging Theateravond Social media & jongeren 
Voor alle ouders van leerjaar 1 en 2 
Net als vorig jaar organiseren wij in samenwerking met de GGD op 26 februari 2018 een avond voor 

ouders van groep 7 en 8 en voor ouders van leerjaar 1 en 2. Het thema is zeer actueel en uitermate 

zinvol: Social Media en jongeren.  

De ervaringen vorig jaar waren prima, we hopen dus opnieuw op een goede avond voor de 

opvoeders van onze puberende jongeren die lang niet altijd een gemakkelijke taak hebben. Tips van 

specialisten en van elkaar kunnen dan zeer welkom zijn. 

De ouders van leerlingen van klas 1 en 2 krijgen hiervoor een uitnodiging. U kunt zich opgeven voor 

deze avond via ptrommelen@cambreurcollege.nl. Er zijn geen kosten verbonden aan deze 

interactieve avond. We hebben plek voor maximaal 150 personen.  

 

 

PERSONEEL 

UIT DE AFDELINGEN 

mailto:ptrommelen@cambreurcollege.nl
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Spectrum Brabant verzorgt sinds dit jaar huiswerkbegeleiding op het Cambreur College. Vanaf heden 
zal de groep ook op vrijdagmiddag open zijn. Bent u benieuwd naar de mogelijkheden voor uw kind 
of wilt u meer informatie? Kijk dan op onze website: www.spectrumbrabant.nl/huiswerkinstituut.  
Vanuit onze professionaliteit en betrokkenheid begeleiden wij uw kind graag naar een grotere 
zelfstandigheid! 
 
Even voorstellen 
Voor alle ouders met interesse voor de huiswerkklas 
Hallo, ik ben Sanne van Breugel en ik wil mij even kort voorstellen. 
Vanaf 8 januari heb ik de taken van Anja Bruers overgenomen als 
groepscoördinator huiswerkbegeleiding van Spectrum Brabant. Van 
maandag tot en met vrijdag zal ik vanaf 14.15 uur aanwezig zijn. 
Ik werk inmiddels 2 jaar voor Spectrum Brabant. Daarvoor heb ik 
gewerkt als docent geschiedenis en mens en maatschappij. Daarnaast 
ben ik in mijn vrije tijd betrokken bij de begeleiding van de 
jeugdteams binnen mijn sportvereniging.  
Ik ben getrouwd, woon in Tilburg en ben sinds 4 maanden trotse moeder van mijn zoontje Ruben. 
Naast mijn werk sport ik graag, ik houd van koken en ben in de vakanties vaak in het buitenland te 
vinden. 
 
Gentlemen of Dongen: Carnaval voor het middelbaaronderwijs! 
Voor alle leerlingen 
Het tweede weekend van februari is het zover: Carnaval! Wij als Gentlemen of Dongen zijn al weer 
maanden bezig om ook in 2018 weer te knallen! Ook dit jaar verbouwen we jongerencentrum de 
Poort drie dagen lang om tot de beste “carnavalsdiscotheek” van het Peeënrijk!  Op vrijdag, zaterdag 
en zondag zijn leerlingen van het middelbaar onderwijs welkom van 19.30 uur tot 00.30 uur om 
helemaal los te gaan bij de Gentlemen! 
Op zaterdag hebben we om 20.00 uur een knallende openingsact van de Lievelings DJ’s van je Zusje. 
Dus kom op tijd! Verder hebben we dit jaar geweldige optredens staan van de Buren van de 
Brandweer, Feest DJ Remco, Martropez, Art-lectic, DJ Royor, Dubbel Feest, Jim Craane en 
LOSTINBASS. 
 
We hanteren een BINNEN = BINNEN beleid (schoolpas verplicht). Vanaf  24.00 uur mogen de 
bezoekers ons pand op eigen risico verlaten. Onze deur is geopend tot 21.00 uur.  
 
Wij vinden het belangrijk dat de jeugd onder de 18 in Dongen ook een plek heeft om naar toe te 
gaan met carnaval. Daarom bieden wij een veilige omgeving waar onze doelgroep alcohol- en 
rookvrij drie geweldige avonden heeft en zich in een ware discotheek zal wanen.  
 
Meer informatie is te vinden op onze site www.gentlemenofdongen.nl en via onze Facebook pagina. 
Daarnaast zullen wij ook nog in de (eerste) klassen extra uitleg geven over onze organisatie.  
 
Kaarten zijn in de voorverkoop (30 januari tot 6 februari) voor € 4.50 te verkrijgen via 
www.gentlemenofdongen.nl/kaarten! Tevens is een passe-partout verkrijgbaar voor  slechts € 12.00.  
 
Heb je nog vragen, neem gerust contact met ons op! 
 
Tot Carnaval, 

ALGEMEEN NIEUWS 

http://www.spectrumbrabant.nl/huiswerkinstituut
http://www.gentlemenofdongen.nl/
http://www.gentlemenofdongen.nl/kaarten
http://www.cambreurcollege.nl/wp-content/uploads/2016/06/def-geslaagden-alle-afdelingen.pdf
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De Gentlemen  

 

 

 
Infoavond (T)havo 3 
Voor alle ouders van havo3-leerlingen 
Maandag 29 januari geven de leerlingen van (T)havo 3 een presentatie over de profielkeuze aan hun 
ouders.  
 
Open dagen 
Voor alle bovenbouwleerlingen havo en vwo (en hun ouders) 
Avans Breda 27 januari 
NHTV Breda 3 februari 
Tilburg University 3 februari 
Fontys Tilburg 14 maart 
 
Tussenjaarbeurs 15 maart 
Voor alle bovenbouwleerlingen havo en vwo (en hun ouders) 
Op 15 maart is er ’s middags en ’s avonds bij Onderwijsinstituut Boswell-Bèta in Utrecht een 
Tussenjaarbeurs. Doel hiervan is havo-, en vwo-scholieren te informeren over mogelijkheden voor 
invulling van een tussenjaar. Het is gericht op persoonlijke ontwikkeling en voorbereiding op een 
opleiding in het hoger onderwijs. Deze beurs bevat stands, presentaties, lezingen en workshops van 
aanbieders van tussenjaaractiviteiten in binnen- en buitenland. Toegang is gratis maar inschrijving is 
wel verplicht. Voor meer informatie en inschrijving zie: 
http://www.tussenjaartwijfels.info/tussenjaareurs-2018 
 
Workshop Tussenjaarplan 
Voor alle bovenbouwleerlingen havo en vwo (en hun ouders) 
Het is ook mogelijk een workshop Tussenjaarplan te volgen. Dat kan op woensdagavond 28 februari 
bij Wageningen University en dinsdagavond 17 april bij Onderwijsinstituut Boswell-Bèta in Utrecht. 
De workshop duurt ongeveer 1,5 uur deelname kost €35,- per gezin. Voor meer informatie en 
inschrijving zie http://www.tussenjaartwijfels.info/workshop 
 
 
 
 

 

 
 

  

Nieuwsberichten 
En nog veel meer leuke berichten zijn te lezen op onze website. 
 
Fotoalbum  
Klik hier voor de nieuwste albums op onze website. 

NIEUW OP ONZE WEBSITE 

VAN ONZE DECANEN 

http://www.tussenjaartwijfels.info/tussenjaareurs-2018
http://www.tussenjaartwijfels.info/workshop
http://www.cambreurcollege.nl/nieuws/
http://www.cambreurcollege.nl/fotoalbum/

