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Ieder jaar worden er op ieder gebouw brandoefeningen gehouden, waarbij de leerlingen zo effectief en 
gedisciplineerd mogelijk naar buiten geloodst moeten worden. Vorige week vrijdag was het omgekeerde 
het geval en was het geen oefening. Een schadelijke wolk dwong ons om de leerlingen binnen te houden 
voor hun eigen gezondheid. We zijn blij met de positieve reacties van ouders en met suggesties hoe we 
zaken nog beter kunnen regelen.  
 
Deze week is de eerste breakweek van het jaar. Met examenreizen voor vmbo-4 en mavo-4, voor havo-5 
en vwo-6. De week ook voor de brugklassers om het weekritme even los te laten en andere activiteiten 
voorgeschoteld te krijgen. De week ook van excursies, activiteiten en projecten en natuurlijk ook van 
gewone lessen, hoewel het rooster uiteraard fikse gaten laat zien. 
 
Volgende week zitten we weer in het normale ritme.  
 
We hopen alle reizigers eind van de week weer vol verhalen terug te zien. Alle begeleiders bedanken we 
hartelijk voor hun inzet. 
 
René Hermans 
Helga van der Weele 
 
 

 

donderdag 27 september 
-  Accolade 
donderdag 3 oktober 
-  Europese donderdag … TTO docenten en leerlingen lj. 3 Tha en Tvw bezoeken basisscholen 
maandag 7 oktober 
- 20.00 oudervereniging 
woensdag 9 oktober 
- GGD-avond voor ouders groep 7 en 8 en ouders leerjaar 1-2-3, eveneens voor teamleden 
donderdag 10 oktober 
- Accolade 
- 19.30 uitreiking CAE en CFCE (Tha4 en (Tvw5) 
maandag 14 tot en met vrijdag 18 oktober 
- herfstvakantie 
 
 
 
 
 

   

 
 
  26 september 2019, nummer 4 

ACCOLADE  
 

Mgr. Schaepmanlaan 13 
5103 BB  DONGEN 
T: 0162 315650 
E: secretariaat@cambreurcollege.nl 

VAN DE DIRECTIE 

AGENDA 



      Nieuwsbrief Accolade Cambreur College  26 september 2019 

 
 
 
 
Mevrouw Dierx wordt deze week geopereerd. De komende maanden gaat ze hard aan haar herstel 
werken. Wij wensen haar een spoedig herstel. 
Mevrouw Van Loenen, die zich al goed heeft ingewerkt, neemt haar lessen over. We wensen haar alle 
succes toe met deze mooie uitdaging.  
 
 
 

 
Geen berichten vanuit de afdelingen. 
 
 
 
 
Helder Theater: Good, Better, Best 
Voor ouders van leerlingen van groep 7 en 8  
Voor ouders van leerlingen van leerjaar 1, 2 en 3  
Stress en werkdruk onder jongeren is een toenemend probleem. De overstap naar de middelbare school 
kan lastig zijn. Kan ik het niveau aan? Kan ik mijn plek vinden in de klas? Kan ik voldoen aan de 
verwachtingen van mijn ouders?  
 
Maar ook tijdens de middelbare schooltijd is stress onder jongeren niet vreemd. Hoe kan ik school, werk, 
sport, vrienden en social media combineren? Hoe kan ik hierbij gezond blijven?  
 
Wij eisen niet meer van onze leerlingen dan vroeger. U als ouder wil net als voorheen dat uw kind goed op 
zijn plek zit. Maar de wereld waarin zij leven is veranderd en eist meer van hen. We willen hier graag 
aandacht aan besteden.  
 
Ouders en collega’s nodigen we daarom uit voor:  
Good, Better, Best  
9 oktober 2019  
19.00 uur inloop, Cambreur College, Mgr. Schaepmanlaan 13, Dongen  
19.30 uur programma HELDER Theater m.m.v. Wilma Paulij  
21.30 uur afsluiting  
 
Doel is om ons te informeren over wat stress en druk doet in de hersenen van jonge mensen, ouders en 
docenten laten zien wat de negatieve effecten zijn van het leggen van druk op een kind, tonen dat niet 
alleen school deze druk op kinderen legt en ons en de ouders tools geven om de jeugd te leren om te gaan 
met de druk.  
 
Wilma Paulij werkt als deskundige hierin samen met HELDER Theater, waar we goede ervaringen mee 
hebben.  
 
Heeft u interesse, laat u dit dan aan Patricia Trommelen weten. We hebben plek voor 150 
belangstellenden, dus meldt u tijdig aan. Geef dan uw naam per e-mail door en met hoeveel personen u 
komt aan: ptrommelen@cambreurcollege.nl. Wij reserveren dan een plek voor u.  
 
We nodigen u van harte uit!  
Oudervereniging Cambreur College  
René Hermans, Helga van der Weele, directie Cambreur College 
 
 
 
 

ALGEMEEN NIEUWS 

UIT DE AFDELINGEN 

PERSONELE ZAKEN 

http://www.cambreurcollege.nl/wp-content/uploads/2016/06/def-geslaagden-alle-afdelingen.pdf
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Account voor ouders van itslearning 
Voor alle ouders 
We streven ernaar om op 1 oktober naast een magisteraccount ook een itslearning account voor ouders te 
realiseren. 
 
Hoofdluis 
Voor alle ouders 
Hoofdluis bij leerlingen komt niet alleen op de basisschool voor. Ook bij onze leerlingen wordt regelmatig 
hoofdluis geconstateerd. Wij verzoeken u om uw kind regelmatig goed te controleren en indien nodig te 
behandelen volgens de richtlijnen van het RIVM. Wij verzoeken u ook om melding te maken bij de 
telefonistes, zodat wij anoniem naar ouders van de betreffende klas een mail kunnen sturen. 
De richtlijnen om uw kind te behandelen kunt u hier lezen. 
 
Rijrichting parkeerplaats 
Zoals al twee keer gemeld in deze nieuwsbrief is de rijrichting op de parkeerplaats voor het hoofdgebouw 
aangepast. Inmiddels zijn de borden ook geplaatst. Dat maakt het voor iedereen gemakkelijker om hieraan 
te denken in het belang van de veiligheid van de fietsende leerlingen, maar eveneens van de 
automobilisten zelf. 
Tegen de rijrichting inrijden - ook al is de parkeerplaats helemaal verlaten - kan in geval van een ongeval 
lastig worden (bekeuring, verzekering). Maar dat is overbodig om te vermelden. 

 
Fietsverlichting 
Traditiegetrouw zal de politie de komende maand(en) controleren of de fietsverlichting naar behoren 
werkt. Dat is niet de reden om zelf de verlichting van eigen fiets en die van uw kind(eren) te controleren, 
veiligheid door een betere zichtbaarheid is de echte reden. Maar het kan een bon voorkomen. 
 
Het is niet onmogelijk dat de politie bij het controleren van de fietsverlichting ook kijkt naar mobielgebruik 
op de fiets. Het is ook zeer wel mogelijk dat hiervoor een fikse boete gegeven wordt.  

 
 

 

Studie- en Beroepenvoorlichting 
Voor de ouders van leerjaar 3 en 4 vmbo, mavo en eventueel havo 
Op dinsdag 5 november a.s. is er een studie- en beroepenvoorlichtingsavond op onze school. Veel mbo-
scholen uit de regio informeren de leerlingen en hun ouders over de mogelijkheden in het middelbaar 
beroepsonderwijs. Deze avond is verplicht voor de leerlingen uit vmbo-3 en mavo-3. Tevens een “must” 
voor vmbo-4 en mavo-4. Zij staan immers voor de keuze van profielen, vakkenpakketten of 
vervolgopleidingen. Ook leerlingen uit havo-3 en havo-4 zijn van harte welkom. Dat geldt vooral voor de 
leerlingen die twijfelen tussen een vervolgopleiding in het hoger of in het middelbaar beroepsonderwijs.  
 
Deze avond presenteren de mbo-scholen en enkele particuliere instellingen zich d.m.v. een stand in de 
aula. Naast de voorlichtingsrondes kan je hier informatie krijgen over alle regionale vervolgopleidingen. 
Leerlingen uit vmbo-2 zijn ook van harte welkom op deze beroepenmarkt. Zij staan aan het einde van het 
schooljaar voor een profielkeuze waarbij de informatie van deze avond een hulpmiddel kan zijn. 
 
Gedetailleerde informatie ontvangen de leerlingen in de vorm van een boekje en digitaal via itslearning. 
Met behulp hiervan kunnen keuzes worden gemaakt en het bezoek voorbereid. Het inschrijven gaat ook 
via itslearning. Tevens ontvangt de leerling een persoonlijk rooster met daarop vermeld in welk lokaal en 
hoe laat de voorlichtingsronden plaatsvinden. 
 
!! Het persoonlijk rooster moet op de voorlichtingsavond worden meegebracht !! 
 
Voor de beroepenmarkt in de aula hoeft niet te worden ingeschreven. Vanaf 18.15 uur ben je welkom bij 
de stands in de aula. De eerste voorlichtingsronde start om 18.30 uur. Iedereen is van harte welkom! 
 

VANUIT DE DECANEN 

https://www.rivm.nl/hoofdluis
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Wij wensen u en uw kind een informatieve avond toe, die uw zoon of dochter weer een stap verder brengt 
in een gefundeerde keuze voor een passende vervolgopleiding. 
 
Namens de decanen: Peter van der Veeken, Liesbeth Romme, Anne-Marie de Groot, Marianne Bertens en 
decanaatsmedewerker Gül Kücüc. 
 
Junior Night University 
Voor ouders en leerlingen van 9 t/m 14 
De universiteit van Tilburg nodigt uit: U en uw kind zijn welkom tijdens de Night University, hét gratis 
wetenschapsfestival van Tilburg University. Er is een speciaal programma voor jongeren van 9 t/m 14 jaar. 
Dit vindt plaats op donderdag 3 oktober van 18.30 – 20.00 uur op de campus van onze universiteit. 
 
Maak kennis met wetenschap door te doen, te bewonderen en te ontdekken! Er zijn verschillende mini-
lezingen door wetenschappers en leuke workshops. Het thema ‘verleidingen’ staat centraal. 
In de bijlage meer informatie hierover. 

 
 

 

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 

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

