
 

Nummer 5, juni 2022 

 
 
 

Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste jongens en meisjes, 

 

Voor u ligt de vijfde en laatste uitgave van de nieuwsbrief van Penta Rozenburg 2021-

2022. Met deze nieuwsbrief willen wij u op de hoogte stellen van wat er allemaal in en 

rondom school gebeurt. 

 

Inmiddels is de aanmelding voor de nieuwe brugklassen afgerond. We starten met een 

mavo klas, een mavo/havo en een havo/atheneum klas. Ook hebben we volgend 

schooljaar voor het eerst een klas 5 havo. Hartelijk welkom op Penta Rozenburg 

allemaal! 

 

Op dinsdag 5 en woensdag 6 juli nemen we op een feestelijke manier afscheid van onze 

geslaagde leerlingen in mavo-4. We hopen dit feest dan met alle leerlingen te mogen 

vieren. Op dit moment zijn enkele examenkandidaten echter nog in afwachting van de 

uitslag van de herkansingen. Deze uitslag volgt op vrijdag 1 juli. We duimen voor hen…  

 

Op het personele vlak zijn de nodige veranderingen.  

De volgende collega’s gaan onze school helaas verlaten: mevrouw Rogers (Frans), 

mevrouw de Lange (beeldende vorming) en de heer Alblas (Nederlands).  

 

Door de vertrekkende collega’s en het stijgende aantal leerlingen op school zijn er 

vacatures ontstaan. De meeste vacatures hebben we kunnen invullen. Op dit moment 

hebben we nog een kleine openstaande vacature voor het vak Frans en Duits. Mocht u 

binnen uw netwerk nog een bevoegde docent Frans of Duits kennen die openstaat voor 

een nieuwe uitdaging, dan horen wij dit graag! 

 

In de eerste nieuwsbrief van het nieuwe schooljaar zullen we alle nieuwe collega’s aan u 

voorstellen. 

 

In deze nieuwsbrief vindt u informatie van de Stichting Meedoen in Rotterdam. Het is een 

stichting die zich inzet om alle leerlingen te laten meedoen met excursies en 

buitenroosteractiviteiten.  

 

Tot slot vindt u in deze nieuwsbrief het programma van de laatste schoolweken per 

leerjaar. Hierin staan de laatste activiteiten beschreven, zoals de sportdag, boeken 

inleveren en het ophalen van het eindrapport. In de zomervakantie ontvangt u van ons 

een uitgebreid informatieboekje. Hierin staat veel nuttige informatie voor het nieuwe 

schooljaar 2022-2023.   

 

Namens alle medewerkers van onze school wensen wij u en onze leerlingen, alvast een 

prettige zomervakantie toe. 

 

M.A. Tange 

H.M.C. de Bruijne     

Schoolleiding Penta Rozenburg 

 
 



 

 

 

Diploma-uitreiking  
 
Het was, alweer, een bijzonder examenjaar. Dit jaar een centraal eindexamen, maar 

door alle perikelen rondom Covid-19 ontkwamen we toch niet aan een aantal 

aanpassingen dit schooljaar. We hebben te maken gehad met veel leerlingen die met 

corona thuis hebben gezeten en hierdoor ook delen van (of hele) toetsweken hebben 

gemist. Gelukkig is het gelukt de school open te houden en hebben de lessen toch 

doorgang kunnen vinden. Hoe trots zijn wij dan ook op het feit dat veel van onze 

leerlingen zijn geslaagd! 

  

Reden voor een feestje en daar zorgen we op de diploma-uitreiking dan ook voor. Dit 

jaar gaan we bij de leerlingen op bezoek en de buurt zal weten dat ze geslaagd zijn      . 

We sluiten met de gehele 4 mavo groep af op school met een gezamenlijke barbecue op 

woensdagavond 6 juli. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
Op donderdag 9 juni, de dag van de uitslag, hebben we al een klein feestje gehad. Met 

taart, (0.0)champagne en luid applaus hebben we de leerlingen hun voorlopige cijferlijst 

overhandigd. 

 

 

De Calandbrug nog steeds dicht… 

 

Begin mei kregen wij het bericht dat de Calandbrug omhoog stond en voor twee weken 

buiten gebruik zou zijn. We hebben u hier destijds per e-mail over geïnformeerd.  

 

Nu weten we dat de brug zeker tot september/oktober buiten gebruik zal zijn.  

Wilt u op de hoogte blijven? Kijk dan op www.calandbrug.nl.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.calandbrug.nl/


 

 

 

 

Vakantieregeling 2022-2023 
 

SCHOOLVAKANTIES 2022-2023 

 
Zomervakantie 2022 
Zaterdag 9 juli t/m zondag 21 augustus 2022 
Herfstvakantie  
Zaterdag 22 oktober t/m zondag 30 oktober 2022 
Kerstvakantie  
Zaterdag 24 december 2022 t/m zondag 8 januari 
2023 
Voorjaarsvakantie 
Zaterdag 25 februari t/m zondag 5 maart 2023 
Goede Vrijdag en Tweede Paasdag 
Vrijdag 7 april en maandag 10 april 2023 
Meivakantie 
Zaterdag 22 april t/m zondag 7 mei 2023 
Hemelvaartsweekend 
Donderdag 18 mei en vrijdag 19 mei 2023 
2e Pinksterdag 
Maandag 29 mei 2023 
Zomervakantie 2023 
Zaterdag 8 juli t/m zondag 20 augustus 2023 
 
 

 
 
 

 
 
 
 



 

 
 

Stichting Meedoen 
 
www.meedoeninrotterdam.nl 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.meedoeninrotterdam.nl/


 

 
 

 
 

Volgend schooljaar: nieuwe lestijden! 
 
We hebben met ingang van het nieuwe schooljaar 2022-2023 nieuwe lestijden. De 

belangrijkste wijzigingen zijn: het eerste lesuur begint nu een kwartiertje later en de 

grote pauze start iets eerder (was nu 12.50 uur). Hieronder vindt u de lestijden: 
 
WARM WELKOM:  08.05 – 08.15 uur 

1ste uur:  08.15 – 09.00 uur 
2de uur: 09.00 – 09.45 uur 
3de uur:  09.45 – 10.30 uur 

 
pauze:   10.30 – 10.45 uur 

 
4de uur:  10.45 – 11.30 uur 
5de uur:  11.30 – 12.15 uur  
 
pauze:   12.15 – 13.00 uur 
 
6de uur:  13.00 – 13.45 uur  
7de uur:  13.45 – 14.30 uur  
 
pauze:   14.30 – 14.45 uur 
 
8ste uur:  14.45 – 15.30 uur 
9de uur:  15.30 – 16.15 uur 

 

Schoolfotograaf en schoolpas 
 
Schoolfotograaf:  

De schoolfotograaf komt langs op dinsdag 30 augustus 2022.  

 

 

Schoolpas: De schoolpas van schooljaar 2021-2022 blijft nog geldig gedurende de 

eerste weken van het nieuwe schooljaar. Bewaar deze dus goed, totdat de nieuwe pas er 

is.  
 
 
 



 

 
 
 

Planning laatste schoolweken 
Klas 1 

   

maandag 27 juni Inhaalmoment toetsen op lesuur 2, 3 en 4 

    

dinsdag 28 juni Taaldorp Duits en Engels; schema hangt op school. 

  Boeken inleveren na het taaldorp in lokaal 1 

  Klassenavond van 17.30 uur tot 21.30 uur op school 

    

woensdag 29 juni Lesvrij 

    

donderdag 30 juni Opdracht Aardrijkskunde lesuur 1, 2 en 3 in aula (graag een goede schaar mee!) 

    

vrijdag 1 juli Sportdag: om 09.45 uur verzamelen tot 12.00 uur o.l.v. 4 havo (locatie: buitenvelden) 

    

donderdag 7 juli Eindrapport ophalen bij de mentor om 09.00 uur 

1A lokaal 4 (HDM) 

1B lokaal 5 (LDA) 

1C lokaal 7 (NGN) 
 

klas 2 

   

maandag 27 juni Taaldorp Duits en Engels; schema hangt op school. 

  Inhaalmoment toetsen lesuur 6 en 7 

    

dinsdag 28 juni Projectdag wiskunde van lesuur 2 t/m 6 in lokaal 4 en 5 

  Boeken inleveren na projectdag in lokaal 1 

  Klassenavond van 17.30 uur tot 21.30 uur op school 

    

woensdag 29 juni Lesvrij 

    

donderdag 30 juni Opdracht Aardrijkskunde lesuur 4, 5 en 6 in aula (graag een goede schaar mee!) 

    

vrijdag 1 juli  Sportdag: om 09.45 uur verzamelen tot 12.00 uur o.l.v. 4 havo (locatie: buitenvelden) 

donderdag 7 juli Eindrapport ophalen bij de mentor om 09.00 uur  

2A lokaal 3 (ZTL) 

2B lokaal 6 (RTJ) 



 

 

 
 

klas 3 

vrijdag 24 juni Inhaalmoment toetsen lesuur 6, 7 en 8 

  Boeken inleveren in lokaal 1, 3A: na 15.00 uur, 3B: na 13.00 (na de inhaaltoetsen)  
maandag 27 juni Maatschappelijke stage 

    

dinsdag 28 juni Maatschappelijke stage 

    

woensdag 29 juni Maatschappelijke stage 

    

donderdag 30 juni Maatschappelijke stage 

    

vrijdag 1 juli Presentatie maatschappelijke stage tijdens lesuur 5 en 6 op school in de aula 

  Sportdag: verzamelen om 12.45 uur tot 15.00 uur (locatie: buitenvelden) 

    

donderdag 7 juli Eindrapport ophalen bij de mentor om 09.00 uur 

3A lokaal 8 (PRA) 

3B lokaal 13 (STN) 

 

klas 4h 

vrijdag 24 juni Herkansing op lesuur 2, 3 en 4 (geschiedenis) 

  Herkansing op lesuur 7, 8 en 9 (Nederlands, Engels, Beco, Duits, Aardrijkskunde) 

    

maandag 27 juni Herkansing op lesuur 2, 3 en 4 (economie) 

    

dinsdag 28 juni Mondeling Nederlands lesuur 1 

  Herkansing op lesuur 6, 7 en 8 (wiskunde) 

    

woensdag 29 juni Lesuur 3: BSM les, sportdag voorbereiden 

  Lesuur 4 en 5: superherkansing maatschappijleer 

 Herkansing op lesuur 6, 7 en 8 (wiskunde) 

  Boeken inleveren in lokaal 1  

    

donderdag 30 juni Lesvrij 

    

vrijdag 1 juli Sportdag voor leerlingen met keuzevak BSM; gehele dag 

  De leerlingen zonder keuzevak BSM zijn lesvrij 

    

donderdag 7 juli Eindrapport ophalen bij de mentor om 09.00 uur 



 

4h Aula (TAN + BJD) 

 
 
 

Programma start schooljaar 2022-2023 
 
Programma klas 2, 3, 4 en 5 

Jaaropening in de aula  
Maandag 22 augustus    11.00 uur    klas 2  

   12.00 uur    klas 3 & 4 & 5  
Uitreiken boeken en lesrooster klas 2 t/m 5 na de jaaropening o.l.v. de mentor 
 
Dinsdag 23 augustus zijn de leerlingen van klas 2, 3, 4 en 5 nog lesvrij en hebben die dag de tijd 

om hun boeken te kaften. 
 
Vanaf woensdag 24 augustus les volgens het rooster. 

 
Programma klas 1 
Maandag 22 augustus worden de boekenpakketten in een tas uitgereikt. De leerlingen 
verzamelen om 10.30 uur in de aula en gaan naar het aangegeven lokaal waar het boekenpakket 
in ontvangst wordt genomen. Het tijdschema ziet er als volgt uit: 
 

Aanwezig Klas  
10.30 uur 1A het lokaal wordt aangegeven op school 

10.30 uur 1B  het lokaal wordt aangegeven op school 
10.30 uur 1C 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! 

 
Dinsdag 23 augustus  
 

We beginnen om 10.00 uur met het introductieprogramma. We hopen elkaar snel te leren kennen 
op een gezellige manier. Rond 15.00 uur eindigt het programma. 

 
Woensdag 24 augustus 
 
We vervolgen het programma vanaf 10.00 uur en sluiten het rond 18.30 uur feestelijk af. De 
inhoud van het programma is nog een verrassing. Meer informatie is terug te vinden in het 

informatieboekje. 
 
Vanaf donderdag 25 augustus 
 
Les volgens het rooster. 


