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Het Cambreurteam is het beste schooldebatteam van Nederland. Voor de eerste keer wisten de vijf 
debaters door te dringen tot de halve finale en de finale en wonnen! Wat volgt is een extra finale tegen de 
vijf beste debaters van alle andere teams en deze woordenstrijd wordt op tv uitgezonden. Winnen ze deze 
ook, dan is de beloning een reis naar New York voor het hele team. We duimen voor ze, u toch ook? 
  
Blood, sweat and tears kostten de voorbereidingen voor het Shakespearetoneel 
van Thv1, zowel van de dames Trella en Barends als van de leerlingen, maar het 
resultaat mag er zijn. De houten zwaarden kletterden, de lange Julia kuste de 
kleine, donkere Romeo hartstochtelijk achter een groot rood hart, de helden 
stierven zonder uitzondering een mooie dood, de heksen murmelden overtuigend 
hun toverspreuken en Macbeth en zijn vrouw gingen ten onder aan hun eigen 
ambities. De spelers waren ook achter in de zaal prima te verstaan, mentor Koen Verstegen kan trots zijn 
op zijn klas. 
 
In de nieuwe Cammeleur hebben we vorige week woensdag dertien acts kunnen 
zien: leerlingen die het aandurven om alleen, met z’n tweetjes of in een groep op 
het podium te gaan staan en te zingen, muziek te maken en te dansen. En dat met 
overtuiging. We hebben echt een aantal talenten gezien.  
 
Vorige week donderdag hebben we acht leerlingen in het zonnetje gezet. Niet 
omdat ze de beste cijfers halen, maar gewoon omdat ze opvallen door 
bijvoorbeeld doorzettingsvermogen of betrokkenheid, door eigenaarschap of 
bijzondere groei.  
 
Ook deze twee weken hebben een internationaal tintje: een minibezoek van een Franse school en ruim 
een week het eerste deel van de uitwisseling met leerlingen uit India en hun begeleiders. Volgende week 
bezoeken de Tsjechische partners ons. Een uitwisseling kost energie en tijd, maar verruimt de blik en 
draagt echt bij aan een beter begrip tussen (jonge) mensen, dat is onze overtuiging. 
 
Mavo3-leerlingen brachten een bezoek aan het Anne Frankhuis en aan BodyWorlds en waren zeer onder 
de indruk. Deze nieuwe excursie is het herhalen zeker waard.   
 
De centraal praktische examens zijn op het vmbo en de mavo in volle gang. Gisteren onder het toeziend 
oog van de inspectie die zag dat onze organisatie rondom de examens zorgvuldig en correct is. Onze mavo- 
en vmbo-leerlingen wensen we veel succes.  
 
Volgende week sluiten alle examenleerlingen hun schoolcarrière af met een feestelijke avond in De Oude 
Kerk. U bent van harte uitgenodigd om onze leerlingen te komen bewonderen.  
Op donderdag tenslotte gaan we sporten. De sectie LO zal zorgen voor een prima programma. 
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We wensen iedereen een prima meivakantie. Voor de leerlingen die meedoen aan de lenteschool is deze 
wat korter dan gebruikelijk. We hopen dat het de investering waard is. 
 
René Hermans 
Helga van der Weele 
 
 

 

vrijdag 12 april 
- vmbo-4 uitreiken SE3 lijsten (akkoordverklaring en controle doopnamen) 
- examen D&P 
- Accolade 
maandag 15 april 
- facultatief les voor (T)ha5 en (T)vw6 
- exameninstructie ma4 en uitreiken SE3 lijsten (akkoordverklaring en controle doopnamen) 
- vanaf 15.00 contactmoment met leerling en ouders op verzoek van mentor of ouder 
- 19.30 klankbordgroep (T)ha1-5 
dinsdag 16 april 
- exameninstructie 11.10 (T)ha5 en 12.00 (T)vw6 in OLC (akkoordverklaring en controle doopnamen) 
- keuzemarkt vmbo-2 in de ochtend 
- jaarafsluiting vmbo/mavo-4 
- 18.30-19.30 infoavond York 
- 19.30-20.45 KIWI Exposition 
woensdag 17 april 
- ’s middags paasviering 80+ vanuit de parochie in de aula 
- Casinoavond 
donderdag 18 april 
- Cambreur Sportdag 
- Stijlavond 
vrijdag 19 april tot en met vrijdag 3 mei 
- MEIVAKANTIE 
maandag 6 mei 
- start facultatieve lessen mavo-4 
- start ramadan 
woensdag 8  mei 
- plaatsingscommissie nieuwe leerlingen 
donderdag 9 mei 
- start centraal examen tot en met donderdag 23 mei 
vrijdag 10 mei 
- Accolade 
 
 
 
 
Foto’s examenkandidaten 
Op 15 april en 16 april worden er examenfoto’s genomen van de eindexamenkandidaten.  
15/4: 09.10 uur mavo op gebouw C 
15/4: 10.00 uur vmbo op gebouw B 
16/4: 11.10 uur havo bij het OLC 
16/4: 12.00 uur vwo  bij het OLC 
 
Uitwisseling met Tsjechië 
Op 13 april verwelkomen wij onze Tsjechische gasten. Twee docenten en vijftien leerlingen van het 
Gymnázium Kolín zullen tot woensdag 17 april 18h00 te gast zijn bij docenten en vijftien leerlingen uit 
(T)vw4. Op het programma staan activiteiten die te maken hebben met de Nederlandse maatschappij 

AGENDA 

UIT DE AFDELINGEN 
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(watermanagement), ons cultureel erfgoed ('s Hertogenbosch, Amsterdam) en het belang van 
internationale betrekkingen. 
 
 
 
 
Vertrek Titus 

 
Kluisjes examenleerlingen 
Voor alle ouders en leerlingen van vmbo4, mavo4, havo5 en vwo6 
Net voor het examen maken de examenleerlingen hun kluisje leeg en leveren ze de twee sleuteltjes bij de 
conciërge van het eigen gebouw in. De leerling en de conciërge tekenen beide voor ontvangst, zodat 
hierover geen onduidelijkheid kan bestaan. De kluisjes worden daarna schoongemaakt en gereed gemaakt 
voor de nieuwe brugklassers. Leerlingen die hun kluissleutels niet inleveren voor 15 april, krijgen een 
rekening van €20,- daar we deze kluisjes van een nieuw slot moeten voorzien. 
 
Energiedrankjes 
Met ingang van het nieuwe schooljaar zijn energiedrankjes op school niet toegestaan. Na overleg met 
teamleden, ouders en leerlingen (klankbordgroepen) zijn we tot dit besluit gekomen. Energiedrankjes zijn 
schadelijk voor de gezondheid. Deze maatregel past bij het verbod van alcohol en roken op het 
schoolterrein, hoewel we hier iets voorlopen op landelijke wetgeving. 
Het gebruik van energiedrankjes is in de meeste gevallen bovendien niet bevorderlijk voor het 
onderwijsleerproces. 
  
Hoe u als ouder richting uw puber kunt handelen als het gaat over roken en alcohol kunt u in bijgaande 
brochure lezen. 
 
Webinars vanuit de GGD 
Regelmatig organiseren de GGD webinars. Dit jaar staan er twee gepland voor ouders van pubers.   
Klik hier voor meer informatie over de twee webinars. 
 
Hoe volg je een webinar? 
Via een webinar doe je op afstand en gratis mee. Je volgt het vanachter je PC, Mac, tablet of smartphone. 
De spreker(s) zijn via video en audio te volgen en via de chat breng je je eigen vragen en ervaringen in.   

 
Huiswerkklas 
De huiswerkklas Spectrum heeft een aanbod voor de laatste periode van het schooljaar. Meer hierover in 
de bijlage. 
 
 

 
 

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

Per 1 mei 2019 verlaat Titus Frankemölle Kwadrant Scholengroep. De heer Frankemölle wordt, naast 
rector van het Mollerlyceum in Bergen op Zoom, ook rector van ’t Ravelijn in Steenbergen en het 
ZuidWestHoek College in Ossendrecht. Hij volgt hiermee Marcel van Loo op die per die datum met 
pensioen gaat. De procedure voor de opvolging van Titus op Kwadrant Scholengroep start op korte 
termijn.  

ALGEMEEN NIEUWS 

NIEUW OP ONZE WEBSITE 

https://us9.campaign-archive.com/?e=&u=62a250ad16c514ce74a3905c3&id=96b6d0ea71
http://www.cambreurcollege.nl/nieuws/
https://www.cambreurcollege.nl/fotogallerij/
http://www.cambreurcollege.nl/wp-content/uploads/2016/06/def-geslaagden-alle-afdelingen.pdf

