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Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste jongens en meisjes,
Inmiddels is de aanmelding voor de nieuwe brugklassen afgerond. We starten met
een mavo klas en een havo/atheneum klas. Hartelijk welkom op Penta Rozenburg!
Op woensdag 1 juli hebben alle leerlingen van 4 mavo op een feestelijke avond het
diploma in ontvangst kunnen nemen Dat betekent in de corona tijd een
slagingspercentage van 100%. Een felicitatie voor de leerlingen en natuurlijk ook
de docenten, waard.
Op het personele vlak zijn de nodige veranderingen;
De volgende collega’s gaan om verschillende redenen onze school verlaten.
Mevrouw Lam (levensbeschouwing) en de heer Lissenberg (economie) vertrekken om aan
de slag te gaan op een andere school in Rotterdam. De heer de Zoete (Engels) gaat van zijn
pensioen genieten. Ook mevrouw Herrewijnen (Nederlands) gaat elders aan de slag.
De ontstane vacatures zijn opgevuld door, de heer van Riet (economie), mevrouw Jansen
(Engels) en mevrouw den Haan (Nederlands en steunlessen). De heer Visser gaat naast
aardrijkskunde ook het vak levensbeschouwing geven.
Door de corona tijd gaan de lessen wat langer door dan gebruikelijk.
Verderop in deze nieuwsbrief staat het complete programma voor de laatste weken.
De laatste activiteit voor de leerlingen is het ophalen van het 3e rapport op donderdag 16
juli. Daarna is het vakantie.
In deze Nieuwsbrief vindt u nogmaals informatie van de Stichting Meedoen in Rotterdam.
Het is een stichting die zich inzet om alle leerlingen te laten meedoen ondanks de vaak
lastige financiële situatie thuis.
Zoals al eerder is aangegeven in een aparte brief, zal ik per 1 augustus met pensioen gaan
en het stokje overdragen aan de heer M. Tange. Ik wens hem hierbij dan ook veel succes in
deze mooie baan op een prachtige school.
Na 15 jaar op Godfried Richter en 28 jaar op Angelus Merula in Spijkenisse gewerkt te
hebben is het nu mooi geweest en wordt het tijd om het wat rustiger aan te gaan doen.
In deze corona- tijd vind ik het niet gepast om op grootste wijze afscheid te nemen. Er zijn
dan m.i. te veel beperkingen . Wel zal ik, samen met het personeel, het jaar op een leuke
manier afsluiten.
Namens alle medewerkers van onze school wens ik u en onze leerlingen, alvast een prettige
zomervakantie toe.

J. Grimm
directeur

Stichting Meedoen
www.meedoeninrotterdam.nl

Boekenfondsboeken
Uw zoon of dochter ontvangt uiterlijk een week voor de inleverdatum een boekenlijst met de
boeken die moeten worden ingeleverd. Wilt u samen met uw dochter of zoon alle boeken
inspecteren? Kaften eraf en losse papieren verwijderen alstublieft. Goed onderhouden
boeken worden zonder boete ingenomen. Voor verwaarloosde of beschadigde exemplaren
zal een evenredige vergoeding worden gevraagd (volgens de PENTA-schaderegeling, zie de
schoolgids).
Mocht een leerling vanwege omstandigheden niet in de gelegenheid zijn het boekenpakket
op het genoemde tijdstip in te leveren, dan bestaat de mogelijkheid om op een ander
moment de boeken in te leveren. Neemt u in dat geval contact op met onze
boekenfondscoördinator, mevrouw L. van der Lelij, telefoon 0181-212693, om een andere
afspraak te maken.
Wij willen u erop attenderen dat de werkboeken en werkschriften tot na de vakantie bewaard
moeten worden, omdat ze voor een aantal vakken in het volgende schooljaar weer gebruikt
worden!

Lestijden 2020-2021
1e lesuur
2e lesuur
3e lesuur

08.00 - 08.45 uur
08.45 - 09.30 uur
09.30 - 10.15 uur

Kleine pauze

10.15 - 10.35 uur

4e lesuur
5e lesuur
6e lesuur

10.35 - 11.20 uur
11.20 - 12.05 uur
12.05 – 12.50 uur

Grote pauze

12.50 - 13.35 uur

7e lesuur
8e lesuur
9e lesuur

13.35 - 14.20 uur
14.20 - 15.05 uur
15.05 - 15.50 uur

Schoolfotograaf en schoolpas
Schoolfotograaf:
De schoolfotograaf komt langs op dinsdag 8 september 2020. U ontvang binnenkort een
uitgebreide informatiebrief.
Schoolpas:
De schoolpas van schooljaar 2019-2020 blijft nog geldig gedurende de eerste weken van het
nieuwe schooljaar. Bewaar deze dus goed, totdat de nieuwe pas er is.

Vakantieregeling 2020-2021
Zomervakantie
Zaterdag 18 juli t/m zondag 30 augustus 2020
Herfstvakantie
Zaterdag 17 oktober t/m zondag 25 oktober 2020
Kerstvakantie
Zaterdag 19 december 2020 t/m zondag 3 januari 2021
Voorjaarsvakantie
Zaterdag 20 februari 2021 t/m zondag 28 februari 2021
Goede Vrijdag en Pasen
Vrijdag 2 april t/m maandag 5 april 2021
Koningsdag
Dinsdag 27 april 2021
Meivakantie
Zaterdag 1 mei t/m zondag 16 mei 2021
2e Pinksterdag
Maandag 24 mei 2021
Zomervakantie 2021
Zaterdag 17 juli t/m zondag 29 augustus 2021

De laatste weken van het schooljaar
Klas 1:
Donderdag 9 juli: laatste lesdag en inleveren boeken 11.30 uur
Vrijdag 10 juli: sportdag 09.00 uur tot 11.00 uur
Donderdag 16 juli: jaarsluiting 10.00 uur en uitreiken rapport
Klas 2:
Donderdag 9 juli: sportdag 09.00 uur tot 11.00 uur
Vrijdag 10 juli: laatste lesdag en inleveren boeken 11.30 uur
Donderdag 16 juli: jaarsluiting 10.00 uur en uitreiken rapport
Klas 3:
Woensdag 8 juli: Lessen tot en met het 3e uur. Sportdag: 11.00 uur – 13.00 uur op het
sportveld: bootcamp en boksen.
Donderdag 9 juli: laatste lesdag en inleveren boeken 13.00 uur
Vrijdag 10 juli: vrij
Donderdag 16 juli: jaarsluiting 10.00 uur en uitreiken rapport

Data start schooljaar 2020-2021
Programma klas 2, 3 en 4
Jaaropening in de aula
Maandag 31 augustus

11.00 uur
12.00 uur

klas 2 en 3
klas 4mavo

Uitreiken boeken en lesrooster klas 2 t/m 4 na de jaaropening
Vanaf dinsdag 1 september
Les volgens het rooster.

Introductiedagen brugklas
Maandag 31 augustus worden de boekenpakketten in een tas uitgereikt. De leerlingen verzamelen in
de aula en gaan naar het aangegeven lokaal waar het boekenpakket in ontvangst wordt genomen.
Het tijdschema ziet er als volgt uit:
Aanwezig
10.00 uur
10.30 uur

Klas
1A
1B

het lokaal wordt aangegeven op school
het lokaal wordt aangegeven op school

De leerlingen zijn daarna nog vrij en hebben dan de tijd om boeken te kaften.
Bij verhindering graag contact opnemen met onze boekenfondscoördinator, mevrouw
H.T.C. van der Lelij, telefoon 0181-212693 om een andere afspraak te maken.
Ouders zijn van harte welkom om, samen met zoon of dochter, de boeken op te komen halen. De tas
met het boekenpakket is zwaar! Het introductieprogramma daarna vindt zonder ouders plaats.
Dinsdag 1 september
Beginnen we om 09.00 uur met het introductieprogramma. We hopen elkaar snel te leren kennen op
een gezellige manier. Rond 15.00 uur eindigt het programma.
Woensdag 2 september
We vervolgen het programma vanaf 10.00 uur en sluiten het rond 18.00 uur feestelijk af. Over de
inhoud kunnen we op dit moment, door de corona crisis, nog niets zeggen. Waarschijnlijk zullen we
pas op het laatste moment weten wat wel en niet is toegestaan. Alle gegevens hierover ontvang je bij
het boekenpakket op maandag.
Vanaf donderdag 3 september
Les volgens het rooster.

