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Het weer was wat somber in de carnavalsvakantie. Toch zal er uitbundig carnaval gevierd zijn, zullen 
mensen zon of sneeuw opgezocht hebben of gewoon een weekje in eigen tempo hebben kunnen werken. 
Maandag zijn we weer gestart met een week vol activiteiten. Op maandag hebben we een groep 
Indonesische leerlingen ontvangen die een week gastvrij onderdak vinden bij Thavo2. Dinsdag hebben we 
Italiaanse gasten verwelkomd die in Thavo3 hun partners terugzien. Zij treffen niet het mooiste weer deze 
week, maar wel zeker een warm onthaal in hun gastgezin, waarvoor we alle ouders van harte bedanken. 
 
Op woensdag is het definitieve ontwerp van onze school gepresenteerd aan de stuurgroep op het OMO-
bureau.  
 
Op dinsdag en donderdag hebben 300 nieuwe brugklassers zich aangemeld. We zijn oprecht blij met het 
vertrouwen dat de ouders en leerlingen in Dongen en omgeving ons geven en zijn vast van plan om met 
deze leerlingen en hun ouders te werken aan een prima middelbare schooltijd. 
 
Vandaag strijd ons lagerhuisteam in Duiven. Zij hebben onder leiding van Michelle Gagliardi deze week de 
laatste twee nieuwe stellingen geoefend en gaan vol vertrouwen de strijd aan. Succes allemaal, we duimen 
voor jullie. 
 
René Hermans 
Helga van der Weele 
 
 

 

vrijdag 15 maart 
- Accolade  
zondag 17 maart 
-    vertrek gasten uit Italië en Indonesië 
maandag 18 maart 
- start SE-3 vmbo-4 tot en met vrijdag 22 maart 
- start toetsweek (T)ha5 en (T)vw6 tot en met dinsdag 26 maart 
- “Stap op de rode loper” voor mavo-3 (gehele dag) 
- 19.30 informatieavond Lenteschool in de aula 
dinsdag 19 maart 
- vanaf 12.50 leerlingen mavo-4/(T)ha4/(T)vw4-5 vrij i.v.m. toetsweek 
woensdag 20 maart 
- start toetsweek mavo-4 tot en met dinsdag 26 maart 
- start toetsweek (T)ha4 en (T)vw4-5 tot en met dinsdag 26 maart 
- hypnoseavond leerjaar 3 
vrijdag 22 maart 
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- filmavond leerjaar 1 
- laatste dag SE-3 vmbo-4 
dinsdag 26 maart 
-  laatste dag toetsweek mavo-4/(T)ha4-5 en (T)vw4-5-6 
-  inzage SE3 vmbo-4 
- inschrijving herkansing vmbo-4 SE3 
donderdag 28 maart 
- 15.00 sluiting inschrijving herkansingen vmbo-4 SE3 
- 7de, 8ste en 9de uur inhaalmoment TW3 (T)ha5/(T)vw6 
- vanaf 13.00 uur activiteit Veldwerk voor havo-4 in de Spoorzone Tilburg 

 vrijdag 29 maart 
- herkansingen vmbo-4 SE3 
- Accolade 
 
 
 
 
 
 
 
 
TTO-bijdrage 
Voor alle TTO-ouders 
De derde en tevens laatste termijnfactuur voor de TTO-bijdrage is deze week digitaal verzonden. 
 
 
 
 
De lenteschool  
Voor alle ouders  
In de meivakantie van dinsdag 23 april tot en met vrijdag 26 april bieden we vier extra schooldagen aan in 
samenwerking met De Lesfabriek. Deze vier dagen school zijn bedoeld voor leerlingen die willen 
voorkomen dat ze blijven zitten en voldoende hebben aan een ruime week vakantie. 
Op 18 maart 2019 informeert Tara Schoemaker van De Lesfabriek geïnteresseerde ouders en leerlingen 
hierover. 
 
We nodigen u van harte uit voor deze informatiebijeenkomst. 
 
 Cambreur College, hoofdgebouw, aula 
 18 maart 2019 
 19.30 uur 
 
Na het derde rapport volgt de definitieve aanmelding, waarbij ouder en leerling een contract tekenen. De 
vier dagen zijn kosteloos, wel verplicht de leerling zich om vier dagen deel te nemen. 
 
Hypnoseavond voor leerlingen leerjaar 3 
Voor alle ouders en leerlingen van leerjaar 3 
Elk jaar organiseren we voor alle derdeklassers een spectaculaire hypnoseshow in de 
Cammeleur.  Het is een spannende, indrukwekkende, fascinerende en amusante 
avondvullende show. De hilariteit overtreft hierbij telkens weer alle verwachtingen. Geen 
trucs en geen onesthetische opdrachten. Uitbater dhr. J. Claus uit Heerlen vertelt en laat 
zien wat hypnose inhoudt, wat met hypnose mogelijk is en dat hypnose niets te maken heeft met  
magie. Op basis van vrijwilligheid mogen leerlingen aan de hypnose deelnemen: een unieke gelegenheid 
persoonlijk kennis te maken met het fenomeen hypnose. 
Dit schooljaar staat de hypnoseshow gepland op woensdagavond 20 maart 

ALGEMEEN NIEUWS 

UIT DE AFDELINGEN 

PERSONEEL 

http://www.cambreurcollege.nl/wp-content/uploads/2016/06/def-geslaagden-alle-afdelingen.pdf
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Filmavond voor leerjaar 1 
Voor alle ouders van brugklassers 
Op vrijdag 22 maart 2019 organiseert de oudervereniging weer de jaarlijkse 
filmavond voor alle eersteklassers van het Cambreur College op gebouw 
B.  De avond begint om 17.30 uur en eindigt om 22.30 uur.  De 
toegangskaarten kosten 2 euro p.p incl. eten en drinken. De voorverkoop is 
inmiddels begonnen. De kaartjes zijn verkrijgbaar bij de conciërges. 
De titel van de film is Jurrassic World  Fallen Kingdom. 
 
Bijdrage buitenlandse reizen 
Voor de ouders van voorexamenleerlingen 
De derde en tevens laatste termijnfactuur voor de buitenlandse reizen in september 2019 is deze week 
digitaal verzonden. 
 
BOF-training voor leerjaar 1 
Docent en trainer Ad Bekkers en ambulant begeleider Femke Werts verzorgen voor een groep leerlingen 
uit leerjaar 1 een BOF-training. BOF staat voor Bewust Omgaan met Faalangst. Op wisselende uren tijdens 
gewone lesdagen gaan zij met een kleine groep leerlingen aan de slag. Doel is om te leren omgaan met 
onzekerheid en faalangst op momenten waarop het aankomt: bij toetsen, bij presentaties bijvoorbeeld. 
We wensen leerlingen en trainers succes. 
 
Landelijke opschoondag 
Op zaterdag 23 maart doen een tiental collega’s mee met de landelijke opschoondag. Eric Jolie heeft 18 
leerlingen uit zijn klas bereid gevonden om ook hun handen uit de mouwen te steken. Super. We zijn dus 
met een behoorlijke groep en kunnen een flink gebied rondom de school brandschoon maken. We hopen 
op goed weer. Het enthousiasme is er! 

 
Op weg naar Het Lagerhuis, de achtste finale 
Vandaag vinden de achtste finales plaats van Op weg naar Het Lagerhuis in Duiven. Het lagerhuisteam 
onder leiding van Michelle Gagliardi heeft deze week getraind met twee nieuwe stellingen en gaat vol 
zelfvertrouwen naar Duiven. 
Succes Stijn, Dora, Madelief, Demi, Joris, Anniko, Ralph, Jordi, Marijn, Max, Han Pei, Doris, Michiel en 
Sophie. 

 
Denklessen (T)vw2 en (T)vw3 
Bas Brouwers verzorgt in de komende zes weken denklessen voor geselecteerde leerlingen uit vwo2 en 3. 
Goed nadenken, creatieve oplossingen bedenken, elkaar uitdagen, maar ook samenwerken, plannen en je 
aan je planning houden zijn onderdelen van deze denklessen. We wensen de leerlingen en de docent 
succes en plezier. 
  

 
 
 

 
 

 
 

Nieuwsberichten en fotoalbum 
En nog meer leuke berichten zijn te lezen op onze site. Klik hier voor de nieuwste foto’s op onze site. 

NIEUW OP ONZE WEBSITE 

VAN DE DECANEN 

http://www.cambreurcollege.nl/nieuws/
https://www.cambreurcollege.nl/fotogallerij/

