Nummer 1, oktober 2020

Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste jongens en meisjes,
Voor u ligt de eerste uitgave van de nieuwsbrief van Penta Rozenburg 2020-2021. Met
deze nieuwsbrief willen wij u op de hoogte stellen van wat er allemaal in en rondom
school gebeurt.

Penta Rozenburg!
We hebben het al eerder gecommuniceerd: m.i.v. 1 augustus 2020 heten wij Penta
Rozenburg. Hoewel iedereen nog een beetje moet wennen aan onze nieuwe schoolnaam,
zijn we enorm blij en trots dat de naam van ‘ons’ dorp in de schoolnaam zit.
In de herfstvakantie wordt onze nieuwe schoolnaam op de gevel geplaatst. Op 29
september jl. heeft dhr. Oosterlee (zie foto) ons de Rozenburgse vlag overhandigd.
Samen hebben we de vlag met trots in onze vlaggenmast gehesen en sindsdien wappert
de vlag prachtig op ons schoolplein.
We hebben als school de ambitie ons de komende jaren (nog) meer te verbinden met het
dorp. We willen heel graag dé middelbare school van, maar vooral vóór het dorp zijn!

Corona-update
De eerste periode van het nieuwe schooljaar zit erop. We kunnen gerust erkennen dat
met name de laatste weken turbulent zijn geweest. U heeft de afgelopen weken al
meerdere (informatie)brieven van ons ontvangen. We zullen het daarom in deze
nieuwsbrief kort en beknopt proberen te houden.
Hieronder een korte update over een aantal corona-gerelateerde zaken:
Besmettingen op Penta Rozenburg
Op dit moment zijn er gelukkig nog geen docenten positief getest op corona.
Er zijn inmiddels wel drie leerlingen thuis met een positieve uitslag op de coronatest.
Gelukkig gaat het met de betreffende leerlingen naar omstandigheden goed.
De afgelopen week is het aantal leerlingen dat thuiszit behoorlijk toegenomen. De
herfstvakantie komt wat dat betreft op het juiste moment. We hopen dat iedereen in de
vakantie hersteld van zijn of haar klachten en we iedereen weer in goede gezondheid na
de vakantie op school mogen ontvangen.
We staan in goed contact met de GGD. Voorlopig is het advies om ouders te (blijven)
informeren. We proberen dat zo goed mogelijk te doen.
Mondkapjes
Bij deze nieuwsbrief ontvangt u ook een informatiebrief m.b.t. de mondkapjes op school.
Uit de enquête (die eerder is verstuurd) is gebleken dat het merendeel pleit voor een
mondkapjesplicht in de school.
Direct na de herfstvakantie, vanaf maandag 26 oktober, zal het mondkapjesadvies dan
ook worden omgezet in een mondkapjesplicht. Bij verplaatsingen binnen de school moet
het mondkapje op. Zodra de leerling zit (lessen, pauze) mag het mondkapje af.
Deze beslissing is uiteraard gemaakt na instemming van de deelraad van Penta
Rozenburg.
We vragen leerlingen na de herfstvakantie dus om een mondkapje te dragen in de
school. We vragen de leerlingen deze ook zelf mee te nemen. Mocht de leerling het
mondkapje zijn vergeten, dan zullen wij dit faciliteren. Mocht de leerling het mondkapje
vergeten op te zetten in de school, dan zullen wij de leerling hierop aanspreken.
Voor een goed gebruik van het mondkapje verwijzen we u graag naar een filmpje:
https://www.youtube.com/watch?v=7pXqjPxQQQI&list=PLVq02MUODjYHXW95v5bfCwRw
Hb2v1o2ma&index=7

Dit filmpje zal na de vakantie ook met de leerlingen worden gedeeld tijdens de mentorles.
Gymlessen
Leerlingen tot 18 jaar mogen gewoon blijven sporten. De gymlessen zullen na de
herfstvakantie dan ook gewoon in de gymzaal doorgaan. We zijn hier blij mee, omdat we
zeker voor onze doelgroep sport erg belangrijk vinden .

Begrip
Ik hoop dat u er zich van bewust bent dat er hard gewerkt wordt door het personeel om
alles in goede en veilige banen te leiden op school. Tegelijkertijd begrijpen we ook dat u
zorgen heeft wanneer uw zoon/dochter voor langere tijd thuis zit.
Na de herfstvakantie geven we weer zo veel als mogelijk les op school. Voor het
aanbieden van hybride lessen (leerlingen zowel op school als thuis via Teams) hebben we
afgelopen week een pilot gedraaid. We hopen deze vorm van lesgeven na de
herfstvakantie opnieuw aan te kunnen bieden, maar er zijn nog wat uitdagingen op ICTgebied.
Daarnaast blijkt het voor de docenten haast onmogelijk om beide partijen te bedienen
tijdens de les. Ik hoop dat u begrijpt dat wij ons uiterste best doen, maar dat niet alles
mogelijk is.
We zullen na de vakantie inventariseren wat haalbaar is en dit aan u terugkoppelen.
Tot slot
Op de laatste pagina van deze nieuwsbrief vindt u een actueel overzicht met alle nieuwe
maatregelen na de persconferentie van dinsdag 13 oktober jl.

Introductiedagen klas 1
De introductiedagen voor de brugklassers liggen inmiddels alweer even achter ons en
onze bruggers weten al bijna niet beter dan dat ze hier al een hele tijd rondlopen. Ze zijn
snel gewend aan het nieuwe schoolgebouw en het wisselen van de lessen. Het huiswerk
en plannen is voor sommigen nog lastig, maar dat is elk jaar zo en ook dat komt elk jaar
goed.
Op maandag werden de schoolboeken uitgedeeld, wat eerste informatie werd verstrekt
en het kaften (vaak toch door ouders gedaan) kon beginnen. Dinsdag stond de dag in het
teken van veel informatie over het voortgezet onderwijs en hoe hier alles anders werkt
dan op de basisschool. We hebben gezellig geluncht op school en de dag afgesloten met
een zeskamp op het sportveld. Altijd goed voor veel vermaak.
Op woensdag zijn de leerlingen in groepjes het dorp ingestuurd met allerlei gekke, leuke
en uitdagende opdrachten in het kader van teambuilding. Erg leuk om te zien hoe
creatief kinderen zijn in het vinden van oplossingen voor lastige uitdagingen.
Woensdagmiddag zijn we gaan varen op de Brielse Maas. Het was gelukkig prima weer.
We sluiten de introductiedagen traditioneel af met een BBQ op school: gezellig met
elkaar onder het genot van lekkere hapjes en drankjes. We hebben als team erg genoten
van het enthousiasme van onze nieuwe brugklassers en we begrepen dat dat wederzijds
was. Al met al een hele leuke start van het schooljaar!

Wired
Afgelopen woensdag 7 oktober was Wired! bij ons op school met een dag vol culturele
workshops. Wired! is een onderdeel van KCR: Kenniscentrum Cultuuronderwijs
Rotterdam, dat zich inspant om zoveel mogelijk Rotterdamse leerlingen vertrouwd te
maken met kunst en cultuur. Zodat ze op dit vlak kunnen ontdekken wat ze leuk en
interessant vinden, maar ook wat ze zelf in huis hebben.
En dat is volgens ons gelukt! Leerlingen hebben enthousiast deelgenomen aan workshops
op het gebied van theater, Virtual Reality en het maken van insta stories (filmpjes voor
je Instagram account). Maar ook het maken van beats en spoken word (ritmisch
voorgedragen dichtvormen).
Hiermee hebben onze leerlingen – vaak voor hen nieuwe - manieren beoefend om hun
gevoel en emoties te uiten, om verhalen te vertellen en dat alles op een toffe manier in
woord, beeld en geluid!
En dit was nog maar het begin: in november start het Kunstkabel project. Daarin hebben
we in een periode van ongeveer een maand meerdere workshops waarin het thema luidt
“De taal van kunst – de kunst van taal”. Meer daarover volgt later!

Kunstkabel
In navolging op de zeer geslaagde dag met Wired, waar we in veel verschillende
creatieve vormen de leukste producten gemaakt hebben, zullen de klassen 1,2 en 3 de
komende tijd deelnemen aan de Kunstkabel. Een viertal weken, op verschillende dagen
zullen we weer creatief bezig zijn, met op 7 december de afsluiting. We zijn benieuwd!

ANWB Streetwise
Op donderdag 15 oktober jl. stonden de activiteiten van ANWB Streetwise op het
programma voor onze leerlingen van klas 1 t/m 3.
ANWB Streetwise is een interactief verkeersprogramma,
dat landelijk wordt ingezet voor het voortgezet
onderwijs, om de leerlingen bewust te maken van de
gevaren in het verkeer. Het was de bedoeling dat
leerlingen tijdens de interactieve Verkeersworkshop ‘IK &
het verkeer!’ zich bewust werden van hoe zij zelf aan het
verkeer deelnemen en dat zij een eigen verantwoordelijkheid hebben in het verkeer.
Helaas hebben we op het laatste moment besloten deze activiteit niet door te laten gaan.
Gezien de huidige omstandigheden hadden we hier geen goed gevoel bij. Met name de
interactieve lessen in de bus konden naar ons idee niet veilig georganiseerd worden.
We gaan proberen dit programma later in het schooljaar, of in een andere vorm, alsnog
aan te bieden aan onze leerlingen.

Kluisjescontrole
In samenwerking met de politie heeft er in de laatste week voor de herfstvakantie een
kluisjescontrole op school plaatsgevonden. We zijn blij om te kunnen melden dat alles in
orde was en er geen gekke dingen zijn aangetroffen.
De politie Rozenburg zal meerdere keren in het schooljaar een
kluisjescontrole doen. Wij bewaken, bij het openen van ieders
kluisje, uiteraard zo goed als mogelijk ieders privacy.

Belangrijk bericht m.b.t. de werkweken
Oorspronkelijk zouden de werkweken naar Tiel (klas 2) en Londen (klas 4) aan het begin
van dit schooljaar hebben plaatsgevonden. We hebben al in een eerder stadium laten
weten beide werkweken te verplaatsen naar het voorjaar van 2021. We zijn het
schooljaar inmiddels begonnen en kunnen het verloop van dit schooljaar niet voorspellen,
maar we beseffen wel dat dit een onzeker jaar gaat worden.
Om die reden hebben we besloten de werkweken naar Tiel en Londen definitief niet door
te laten gaan. We kunnen deze beslissing simpelweg niet uit blijven stellen en hebben,
met de kennis van nu, niet het vertrouwen dat we de veiligheid van onze leerlingen en
collega’s kunnen waarborgen. We hopen op uw begrip.
Als alternatief zullen we een week met (buitenschoolse) activiteiten proberen te
organiseren. Het voordeel van deze activiteiten is dat we deze in een later stadium nog
kunnen vastleggen en kunnen annuleren. Voor de eindexamenkandidaten van leerjaar 4mavo gaan we ons best doen om hun schooltijd hier met een bijzondere activiteit af te
kunnen sluiten.
We zullen u op de hoogte houden.
Mocht u al voor de werkweek betaald hebben, dan zullen we dit bedrag na de
herfstvakantie terugstorten.

28 oktober: online Pupkwis!
Op woensdagavond 28 oktober houden wij weer een Pupkwis! Een avond vol met vragen,
spellen en puzzels voor jong en oud! Vanwege de bekende maatregelen is de Pupkwis,
net als de vorige, online. Des te leuker om met het hele gezin deel te nemen!
Aanmelden
Aanmelden kan via r.breukel@penta.nl. Geef daarbij door met hoeveel personen je
meespeelt en naar welk adres wij de spelformulieren mogen sturen. Laat uiterlijk zondag
25 oktober weten dat je meedoet. Wij kijken uit naar een gezellige avond en zien je
graag op onze schermen!

Toetsweek mavo-4
Van maandag 2 november tot en met dinsdag 10 november vinden de schoolexamens
voor de leerlingen van klas 4 MAVO plaats.
Het rooster van deze eerste toetsperiode is voor de herfstvakantie bekend gemaakt,
zodat alle leerlingen op tijd een goede planning kunnen maken.
Het toetsrooster is terug te vinden in SOM (rooster week 2 nov. t/m 10 nov.).
Het is belangrijk dat de leerlingen goed weten wat de exacte leerstof is. Deze leerstof is
al duidelijk door de docenten verteld en is ook terug te vinden in het PTA, zie daarvoor
https://rb.penta.nl/Onderwijs/Programma_s_van_toetsing_en_afsluiting.
Het is belangrijk dat leerlingen 10 minuten voordat de toets begint aanwezig zijn.
Het is ook van belang dat leerlingen met de juiste hulpmiddelen hun schoolexamen
maken. Te denken valt aan een pen, potlood en zo nodig een geodriehoek, passer,
rekenmachine, woordenboek, binasboekje. Mobiele telefoons en andere geluidsdragers
zijn niet toegestaan in het lokaal.
Vanzelfsprekend zijn docenten bereid om in de week na de herfstvakantie nog hulp te
bieden. Een afspraak in het plusuur is dan zeker aan te raden.
De school wenst alle kandidaten veel succes met de voorbereiding voor de toetsweek!

Woensdag 4 november: lesvrije dag
Op woensdag 4 november staat er voor het personeel een onderwijsontwikkeldag
gepland. Alle lessen zullen voor deze dag uit het rooster worden gehaald. De leerlingen
zijn deze dag dus (les)vrij.

MBO-keuzemarkt en profielkeuze
De afgelopen jaren namen we deel aan de MBO-keuzemarkt in Hoogvliet.
Voor 3-mavo vaak is dit het startpunt om te gaan nadenken over de vervolgopleiding.
4-mavo had de kans om nog een keer informatie te verzamelen.
Door de huidige omstandigheden is alles helaas anders. Zowel de keuzemarkt als alle
MBO-open dagen zijn dit jaar digitaal. Het is daarom van groot belang om tijdig te gaan
kijken op de sites van de MBO scholen. Deze zijn allemaal hard bezig om de informatie
tbv de goede schoolkeuze digitaal te presenteren. Het is voor iedereen van belang dat
deze keuze zorgvuldig gebeurd. We adviseren ouders om samen met hun kind de diverse
sites te bezoeken.
We adviseren altijd op bezoek te gaan bij de vervolgopleidingen, open dagen en gebruik
te maken van meeloopdagen. Het is belangrijk om de sfeer van een opleiding te proeven.
Dit jaar wordt dat dus lastiger.

De MBO scholen geven aan dat er best oplossingen te vinden zijn. Als we met hen
overleggen dan zijn ze bereid om ons in kleine groepjes te ontvangen voor een
rondleiding of een proefles. Hoe eerder we erbij zijn, hoe liever. Dus gaan we snel aan de
slag!
De boeken van de MBO-keuzemarkt worden uitgedeeld. Leerlingen van 3-mavo zijn
verplicht digitaal deel te nemen aan de digitale keuzemarkt. Zij zullen hiervan een
verslag maken voor het doorstroomdocument dat gebruikt wordt bij het intakegesprek
met het MBO. Via een inschrijfformulier kunnen zij zich aanmelden voor de digitale
voorlichtingsavond op 7 januari.
Meer informatie volgt in de komende tijd.
R. Breukel en F. Rootert decanen

‘Belangrijke data’
Op onze website kunt u via onderstaande link de jaaragenda van onze school inzien. De
jaaragenda wil nog wel eens wijzigen, maar wordt up-to-date gehouden.
https://rb.penta.nl/Algemene_informatie/Publicaties/Jaaragenda

Rooster en SOM
Na de herfstvakantie zullen alle lessen weer volledig in het rooster staan. We hopen dat
er hiermee ook een einde komt aan de (wekelijkse) roosterwijzigingen en we voor de
komende periode op een vast rooster kunnen terugvallen.
We zijn blij dat dhr. Pranger weer volledig hersteld is en al zijn lessen kan geven. Mw.
Jansen is voorlopig nog uit de roulatie. Gelukkig zijn dhr. De Zoete en mw. Nguyen
bereidt de vervanging voor de lesuren Engels door te zetten. Hier zijn we hen erg
dankbaar voor!

Absent melden
Wanneer uw zoon of dochter een dag afwezig is wegens ziekte, of een aantal uur door
een afspraak, meld dit dan s.v.p. via 0181-212693 of absentierb@penta.nl vóór aanvang
van de les. Er hoeft dan geen absentenbriefje meer ingeleverd te worden. Wij hanteren
een strak absentiecontrolesysteem. Elk lesuur worden niet-aanwezige leerlingen door de
docent genoteerd in de computer. Daarbij wordt in de gaten gehouden of er bijvoorbeeld
's morgens een ziekmelding is geweest. Is er onverhoopt geen reden voor de afwezigheid
bekend dan wordt z.s.m. telefonisch contact met u gezocht. Als een leerling wel op
school is gekomen, maar in de loop van de dag wegens ziekte naar huis wil, wordt
natuurlijk eerst contact met thuis gezocht.

Dokters- en tandartsenbezoek
Het komt helaas voor dat leerlingen de les missen vanwege een bezoek aan de tandarts,
de dokter of de orthodontist. Wilt u daarom deze bezoeken zoveel mogelijk buiten de
lestijd plannen? Uiteraard geldt dit niet voor spoedgevallen.

Wijzigingen doorgeven
Indien er een wijziging is in de gegevens van uw kind, wilt u dan een mail sturen naar
rb@penta.nl, met vermelding van de naam van uw kind?
Denkt u hierbij ook aan een up-to-date e-mailadres. We sturen dit schooljaar alle
informatiebrieven per mail.

Wist u dat we ook te volgen zijn via sociale media?

Instagram.com/penta_rozenburg

Facebook.com/pentarozenburg

De volgende nieuwsbrief
De volgende uitgave van de nieuwsbrief kunt u in de maand december verwachten.
We hopen dat het iedereen lukt om gezond te blijven. Namens het personeel van Penta
Rozenburg; een hele fijne herfstvakantie toegewenst!
M.A. Tange
Directeur

