
 

  

Nummer 3, februari 2023  

  
   
 

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

   

Voor u ligt de derde uitgave van de nieuwsbrief van Penta Rozenburg 2022-2023. Met 

deze nieuwsbrief willen wij u op de hoogte stellen van wat er allemaal in en rondom 

school gebeurt.  

 

Nog een paar schooldagen en dan is het alweer voorjaarsvakantie! Graag willen we 

vooruit kijken naar de komende periode en naar de start van een mooi voorjaar.  

 

Aankomende week wordt afgesloten met een Goede Doelen Dag op donderdagochtend 

23 februari en de Zip Your Lip actie in de nacht van woensdag 22 op donderdag 23 

februari. Op vrijdag 10 februari jl. hebben de klassen 3, 4 en 5 een presentatie 

bijgewoond van Stichting Ambulance Wens. Wij hopen dat dit de leerlingen enorm 

motiveert om zoveel mogelijk geld op te halen voor deze prachtige stichting. 

 

A.s. vrijdag 24 februari is de school gesloten en zijn alle leerlingen vrij.  

 

In de afgelopen weken hebben er weer diverse activiteiten 

plaatsgevonden. In deze nieuwsbrief blikken we daar nog even op terug en 

kijken we ook alvast vooruit naar de aankomende periode. 

 

Namens alle medewerkers van onze school wensen wij u en onze 

leerlingen alvast een hele mooie voorjaarsvakantie toe.  

 

M.A. Tange en H.M.C. de Bruijne  

Schoolleiding Penta Rozenburg 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Donderdag 23 februari: de Goede Doelen Dag 
 

Op donderdag 23 februari vinden er geen lessen plaats, maar gaan we ons allen 

inzetten voor de Goede Doelen-Dag (GDD). Het opgehaalde sponsorbedrag komt ten 

goede aan Stichting Ambulance Wens, de slachtoffers in Turkije en Syrië (via giro555) 

en een nader te bepalen goed doel. De leerling met het hoogst opgehaalde 

sponsorbedrag mag dit derde goede doel bepalen.   

 

De planning voor deze dag is als volgt: 

Klas 4 & 5: 
Verzamelen om 08.45 uur  
Activiteit: 9:00 – 9:30 uur → o.l.v. de heer van der Linden, de heer Visser en de heer Tange  
 
Klas 3:  
Verzamelen om 09.30 uur 
Activiteit 9:45 – 10:15 uur → o.l.v. de heer Roos, de heer Steenhoff, mevrouw Roos en de heer 
Rademakers  
 
Klas 2:  
Verzamelen om 10.15 uur 
Activiteit 10:30 – 11:00 uur → o.l.v. mevrouw Zoeteman, de heer Kollman, mevrouw Roos, de heer 
van der Linden en de heer Roos 
 
Klas 1:  
Verzamelen 11.00 uur 
Activiteit: 11:15 – 11:45 uur → o.l.v. mevrouw den Haan, de heer Tange, de heer Visser, mevrouw 
Roos, de heer Roos en mevrouw Nguyen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorlichting Stichting Ambulance Wens 

Vorige week vrijdag 10 februari kregen de leerlingen van klas 3, 4 en 5 een voorlichting 

van Stichting Ambulance Wens. Voor deze stichting zullen de leerlingen zich tijdens de 

Goede Doelen Dag inzetten om zoveel mogelijk geld in te zamelen. De vrijwilligers van 

Stichting Ambulance Wens helpen mensen die bed gebonden zijn en aan hun laatste 

levensfase zijn begonnen nog een laatste uitje te geven. Zo kan een IC-patiënt na een 

half jaar in het ziekenhuis de buitenwereld zien en weer samen met geliefden genieten 

van het leven. 

Te gast was niet zomaar iemand van Stichting Ambulance Wens. Het college werd 

gegeven door niemand meer dan de directeur van de liefdadigheidsinstelling zelf. 

Leerlingen kregen mooie en ontroerende verhalen te horen, geïllustreerd met foto’s van 

mensen die nog een laatste herinnering hebben kunnen krijgen door de inzet van dit 

goede doel. 

 

Zo stil het was tijdens de verhalen die werden verteld geeft aan wat een mooie maar 

ook beladen onderwerpen er aan bod kwamen. Het is eenieder duidelijker wat het 

belang is om samen ons best te doen en de Goede Doelen Dag een succes te maken 

opdat wij bij kunnen dragen aan deze mooie instelling. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Zip Your Lip 
 

Samen kunnen we honger verslaan! Op woensdag 22 februari 2023 organiseren we de 

actie “Zip Your Lip” voor klas 4 en 5. Met de actie gaan we geld inzamelen voor Stichting 

Ambulance Wens.  

 

Tijdens deze actie ben je 24 uur binnen op school. We starten woensdag om 12.00 uur met 

een aantal leuke activiteiten en donderdag 23 februari sluiten we om 12.00 uur af met een 

georganiseerd ontbijt/lunch. 

Het is de bedoeling dat je 24 uur niet eet, niet drinkt (met uitzondering van water, thee en 

koffie) en niet rookt (ook geen vapes). 

 

Ga jij die uitdaging aan?  

- Ga op zoek naar sponsoren  

- Zorg voor een minimum totaalbedrag van €30 

Ga je deze uitdaging liever niet aan, dan doe je gewoon mee met de Goede Doelen Dag op 

donderdag 23 februari. 

 

Let op: Zip Your Lip kan alleen doorgaan bij een minimale inschrijving van 20 leerlingen. 

Bij meer dan 20 leerlingen komt er een loting. 

 

Vrijdag 24 februari: lesvrije dag 
 
Op donderdagmiddag 23 februari sluiten we de eerste periode van het nieuwe kalenderjaar 
af en kunnen de leerlingen gaan genieten van een welverdiende voorjaarsvakantie.  
 
Op vrijdag 24 februari is de school gesloten.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Terugblik op… 

 

…de wintersportreis 

Het ligt alweer een aantal weken achter ons maar wat 

kunnen we terugkijken op een prachtig wintersport 

weekend in Oostenrijk! Waar vorig jaar de reis geen 

doorgang kon vinden vanwege corona, was dit jaar de 

allereerste wintersportreis voor Penta Rozenburg een 

feit! 

Met 39 leerlingen zijn we op reis gegaan. Hiervan 

hadden 36 nog niet eerder geskied en was het de 

allereerste ervaring. 

Na terugkomst hebben we een enquête uitgezet onder 

de deelnemende leerlingen. Hiervan gaf 95% aan 

volgend jaar weer mee te willen gaan en de reis werd 

uiteindelijk beoordeeld met een 8.2! In het voorjaar van 

2023 gaan we door middel van een voorinschrijving bekijken of het wederom haalbaar is om 

een wintersportreis voor volgend schooljaar te organiseren. 

Met dank aan mevrouw Buis kunt u een impressie krijgen door onderstaande aftermovie te 

bekijken: https://fb.watch/iIIImg_2M4/  

 

 

  

https://fb.watch/iIIImg_2M4/


 

 

 

 

 

 

 

 

…een (succesvol) Open Huis 
 

Woensdag 1 februari jl. hadden we onze laatste grote wervingsactiviteit: het Open Huis! 

Alle vakken hebben zich op deze woensdagmiddag en -avond goed kunnen presenteren 

voor de aankomende brugklassers. Met 96 (!) bezoekende leerlingen (volgens dhr. Den 

Toom een record!) kunnen we terugkijken op een geslaagde middag en avond. 

 

Op de basisscholen krijgen leerlingen in deze periode hun definitieve schooladvies. 

Daarmee kunnen ouders en leerlingen zich aan gaan melden bij een middelbare school. 

Medio maart hebben alle leerlingen zich aangemeld en weten we hoeveel leerlingen er 

komend schooljaar zullen starten in leerjaar 1.  

 

Het Open Huis was in ieder geval een succes! Nu hopen we weer op een mooi aantal 

nieuwe aanmeldingen. Dat is altijd weer erg spannend. In de volgende nieuwsbrief hopen 

we hier iets over te kunnen zeggen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

…de excursie naar de Uithof in Den Haag  
 

Dinsdag 7 februari jl. zijn ruim 120 leerlingen naar de Uithof geweest om te schaatsen 

of te skiën. Het enthousiasme was groot! Uiteindelijk zijn er drie bussen aan te pas 

gekomen om alle deelnemers te vervoeren naar Den Haag.  

 

Schaatsers hadden plezier op de 400m-baan en de binnenbaan, skiërs en snowboarders 

konden in de sneeuwhal hun kunsten vertonen of de eerste beginselen leren. De skiërs 

die mee zijn geweest op de wintersportreis hadden al een mooie voorsprong en konden 

direct aan de slag. We kijken terug op een gezellige middag! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Vernieuwingen in de school 
 

Ook dit schooljaar zitten we niet stil en zijn er weer een aantal vernieuwingen in school. 

Het aantal leerlingen is de laatste jaren fiks toegenomen en dit houdt in dat we ook in de 

aula uitbreiding creëren van de zitplaatsen. 

 

Dhr. Den Toom heeft een studieruimte gecreëerd 

(met de bestaande tafels en stoelen) en er zijn 

inmiddels hockers (banken) en bartafels met        

-krukken besteld. Deze zijn uitgezocht met hulp – 

en op advies - van de leerlingen uit de 

leerlingenraad en mw. Roos en mw. Visser.  

 

Daarnaast zijn de bovenbouwleerlingen havo met 

het examenvak tekenen heel creatief bezig met de 

beschildering van de gang tussen de aula en 

lokalen. Het resultaat wordt veelbelovend! Het 

thema is: ‘We halen de wereld naar Penta 

Rozenburg’. 

 

Als het kunstwerk in de hal straks gereed is, maken we meteen de doorstap naar de aula 

waar een aantal wanden flink onder handen worden genomen door onze CKV- en 

tekendocenten. Anouk (5havo) heeft een aantal schetsen gemaakt en zal de docenten 

helpen bij de muurschilderingen. Dit resultaat laat nog even op zich wachten maar als 

het zover is, zullen we dit ook weer met u delen! 

 

Personeel 
 

Mevrouw Zoeteman is er volgende week voor het laatst. Zij zal dan met 

zwangerschapsverlof gaan. Na zomervakantie keert zij pas weer terug van 

haar verlof. We wensen haar een mooie tijd toe! 

 

Dhr. van Rooijen vervangt mw. Zoeteman momenteel al voor wiskunde A 

in klas 5 havo. Hij zal deze leerlingen ook naar het eindexamen 

begeleiden.  

 

Voor klas 4 havo wiskunde start dhr. Vermeer (zie foto) na de 

voorjaarsvakantie met de vervanging. Hij zal voornamelijk op de donderdagen 

lesgeven aan deze klas. Mw. Buis, onze collega wiskunde en gym, zal wekelijks 

op de dinsdag een (ondersteunings)uur wiskunde geven.  

 

Dhr. Pranger neemt tot de zomervakantie de vervanging voor klas 3b 

(wiskunde) voor zijn rekening.  

 

We zijn erg blij met deze oplossingen en dat het weer is gelukt vervanging te vinden. 



 

 
 

 

 

 

Mededelingen voor de eindexamenkandidaten 

Erratum PTA bedrijfseconomie klas 5 havo 
In december 2022 is er een kleine aanpassing gedaan (=erratum) in het PTA van het vak 
bedrijfseconomie voor klas 5 havo. De leerlingen zijn hierover geïnformeerd. U kunt de 
wijziging ook inzien via: https://rb.penta.nl/onderwijs/pta_en_examenreglement  
 
Voorbereiding op het Centraal (eind)Examen 2023 
Na de derde en laatste toetsweek voor de leerlingen van klas 4 mavo en 5 havo volgen er 
examentrainingen en gaat de focus vol naar het Centraal (eind)Examen. De 
examentrainingen vinden plaats in de laatste week voor - en de eerste week na - de 
meivakantie.  
 
Op dinsdagmiddag 18 april om 16.00 uur organiseren we voor alle ouders en 
eindexamenkandidaten een bijeenkomsten in onze aula. De leerlingen krijgen dan een 
informatieboekje met alle informatie die hij/zij nodig heeft ter voorbereiding op het Centraal 
Examen. Ook vertellen we wat de procedures zijn bij examens en hoe we het in de school 
gaan organiseren. U zult begin april een uitnodiging voor deze bijeenkomst ontvangen.  

 
Diploma-uitreiking verplaatst naar donderdag 6 juli 2023 
Eerder deze week heeft u een brief ontvangen over het verplaatsen van de diploma-
uitreiking voor klas 4 mavo en 5 havo. In deze brief kunt u lezen dat wij noodgedwongen de 
uitreiking moesten verplaatsen. De diploma-uitreiking vindt nu plaats op 
donderdag(avond) 6 juli 2023.  

 

 

  

https://rb.penta.nl/onderwijs/pta_en_examenreglement


 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuws vanuit het Decanaat 

Profielkeuze 

De komende maanden staan de leerlingen van klas 2a, 2b, 3 mavo en 3b voor een 

belangrijke keuze: zij maken een keuze m.b.t het profiel en de vakken waar ze examen 

in willen doen. De leerlingen van klas 3 mavo hebben dit vorig jaar al gedaan, zij gaan 

nu bepalen in welke 6 (of 7) vakken ze uiteindelijk examen gaan doen.  

De docenten geven per leerling (in Somtoday) aan wat hun advies is met betrekking tot 

hun eigen vak. Wanneer verwacht wordt dat de leerling het vak succesvol kan afronden 

op het examen, zal er een positief advies uitgebracht worden. Is het tegendeel het geval 

of is er twijfel, dan kunt u dat ook terugzien in Somtoday. Het is dan belangrijk om 

zorgvuldig af te wegen of het verstandig is dit vak te kiezen. 

In de maand maart zullen we alle keuzes doornemen (en indien nodig bespreken met de 

desbetreffende leerlingen), zodat er in april een definitieve keuze gemaakt kan worden.  

Het is dan ook belangrijk dat we als school en als ouders/verzorgers de kinderen helpen 

tot een goede keuze te komen.  

Oproep i.v.m banenmarkt 

Op dinsdagmiddag 18 april a.s. van 14:30 t/m 16:00 organiseert Penta Rozenburg een 

banenmarkt in de aula van de school. Alle leerlingen van klas 3 mavo, 3 havo en 4 havo 

worden hierbij verwacht. Het doel van deze lob-activiteit is dat de leerlingen ontdekken 

welke banen bij hen lijken te passen en welke niet.  

We proberen zoveel mogelijk uiteenlopende beroepen te presenteren en we kunnen 

daarbij nog wat hulp gebruiken. Wanneer u een beroep uitoefent dat interessant kan zijn 

voor dit evenement en u vindt het leuk om hierover in gesprek te gaan met jongeren, 

dan horen we dat graag (m.denhaan@penta.nl). Wellicht benaderen we u dan met de 

vraag of u mee wilt werken hieraan. Ook als u iemand in uw omgeving hebt die mee zou 

willen werken, houden we ons aanbevolen. We zoeken nog beroepen op zowel mbo- als 

hbo-niveau. 

Snuffelstage klas 1 

In de week voor de meivakantie gaan de brugklasleerlingen in het kader van 

loopbaanoriëntatie een dagje meelopen op het werk van een persoon uit hun omgeving. 

We vinden het namelijk belangrijk dat jongeren op een laagdrempelige manier een kijkje 

nemen in de keuken van een beroep dat hen aanspreekt. Tijdens de snuffelstage houden 

ze een kort interview met iemand op de werkvloer en na afloop schrijven ze een verslag 

van deze dag 



 

 

 

 

 

 

Een vraag aan de ouders van de brugklasleerlingen: wilt u uw kind helpen om een leuke, 

geschikte plek te vinden bij iemand die een beroep heeft dat uw kind aanspreekt? Het is 

wenselijk dat het een familielid of een bekende is, zodat het, zoals gezegd, 

laagdrempelig blijft. 

Lob-activiteiten  

➢ 9 maart -   leerlingen mavo 3 nask 1 en 2 gaan naar STC Brielle 

➢ 23 maart -  ganzenbordspel InHolland in havo 4 

➢ 18 april -  banenmarkt klas 3 mavo, 3 havo en 4 havo 

➢ 20 april -  snuffelstage klas 1 

 

M. den Haan 

decaan 

 

 

De maatschappelijke stage (leerjaar 3) 
 

Zit jij in leerjaar 3 en krijg je het vak burgerschapsvorming? Dan zal de vorm van de 

maatschappelijke stage dit jaar nét iets anders zijn dan de voorgaande jaren. Mocht dit 

de eerste keer zijn dat je van het maatschappelijke stage hoort, hierbij een korte uitleg 

van het Landelijke Aktie Komitee Scholieren: 

  

“Een maatschappelijke stage houdt in dat scholieren vrijwilligerswerk doen als 

onderdeel van het onderwijsprogramma, in plaats van de gebruikelijke lessen te volgen. 

Het biedt scholieren de mogelijkheid om tijdens hun schooltijd kennis te maken met de 

samenleving, door bijvoorbeeld te wandelen met ouderen of een sponsorloop te 

organiseren.” 

 

Dit jaar zal het maatschappelijke stage onderdeel zijn als cijfer van het vak 

burgerschapsvorming. In het belang van maatschappelijke betrokkenheid is het doel 

dat leerlingen actief in de samenleving participeren.  

Het maatschappelijke stage zal in de volgende delen worden uitgevoerd en terugkomen 

in een eindverslag. Hier zal nog aanvullende informatie over komen tijdens de lessen 

burgerschapsvorming: 

1. Deelnemen aan de Goede-Doelen Dag voor Stichting Ambulance Wens; 

2. Twee dagdelen als vrijwilliger meehelpen bij bijvoorbeeld een sportvereniging, 

liefdadigheidswerk enzovoorts. Dit gaat in overleg met meneer Roos. 

 

Buiten deze twee delen is ook een derde deel dat niet in het verslag terugkomt, namelijk 

bij het thema duurzaamheid in de laatste periode van dit schooljaar. We zullen dan o.a. 

afval gaan verzamelen. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Vooruitblik op… 

 

…de toetsweken 

 
Toetsweek klas 4 mavo en 5 havo 
Van dinsdag 21 tot en met dinsdag 28 maart zullen de leerlingen van klas 4 mavo en 5 

havo deelnemen aan de derde toetsweek van dit schooljaar. Normaal gesproken vindt 

de toetsweek plaats in de tweede week na de vakantie, maar gezien de korte periode 

tussen de kerst- en voorjaarsvakantie vindt de toetsweek nu plaats in de derde week na 

de (voorjaars)vakantie. Dit houdt dus in dat er na de vakantie in plaats van 1 lesweek 

ditmaal nog 2 lesweken zijn voordat de toetsweek van start gaat. We zijn ervan 

overtuigd dat alle leerlingen zich optimaal kunnen voorbereiden op hun toetsen. 

 

Het rooster van de toetsweek krijgen de leerlingen van klas 4 mavo en 5 havo 

volgende week uitgedeeld. We delen het toetsrooster ook per e-mail met u. 

 

 

Toetsweek klas 1 t/m 3 en 4 havo 
Van woensdag 29 maart tot en met woensdag 5 april 2023 zullen de leerlingen van klas 

1, 2, 3 en 4 havo deelnemen aan een toetsweek. Voor de leerlingen van klas 1 en 2 is 

deze toetsweek de eerste van het schooljaar. We begrijpen goed dat leerlingen dit 

spannend vinden. Het is goed te melden dat de toetsen in deze week niet zwaarder 

meetellen dat de eerdere toetsen die de leerlingen van klas 1 en 2 hebben gemaakt. 

Ook houden we rekening met de lengte van de toets en zullen er niet meer dan twee 

toetsen per dag worden afgenomen. Tijdens de toetsweek volgen de leerlingen ook 

geen les, maar maken ze alleen toetsen. 

 

Deze week hebben de leerlingen van klas 1 en 2 de studiewijzer ontvangen. Hierin staat 

weergegeven welke stof er per vak getoetst zal gaan worden in de toetsweek. We zijn 

ervan overtuigd dat alle leerlingen zich (hierdoor) optimaal kunnen voorbereiden op hun 

toetsen. 

 

Het rooster van de toetsweek krijgen de leerlingen van klas 1 t/m 3 en 4 havo 

volgende week uitgedeeld. We delen het toetsrooster ook per e-mail met u. 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

…de examenreis naar Parijs 
 

Op woensdag 19 april is het grote moment eindelijk daar, dan zullen 47 leerlingen uit klas 4 

mavo, 4 havo en 5 havo onder begeleiding van 4 docenten een bezoek brengen aan Parijs 

en Disneyland. 

 

Woensdagochtend 19 april om 06.00 uur zullen wij vanaf Penta Rozenburg met de bus 

vertrekken richting Parijs. Als alles meezit zullen wij diezelfde dag zo rond het middaguur 

aankomen bij ons Ibis hotel en de Parijse wijk Bercy. Na een korte plas en rustpauze in het 

hotel zullen wij vervolgens met behulp van de metro en de benenwagen het centrum van 

Parijs gaan verkennen. Zo zullen wij een kijkje nemen bij de Eifeltoren, gaan we flaneren 

over de Champs Elysees, kijken we bij de Louis Vuitton winkel (het goedkoopste dat je in 

deze winkel kunt kopen is een sleutelhanger voor € 20,--). Daarna gaan wij via de Notre 

Dame (kijken of de klokkenleider thuis is) en de lego winkel in Les Halles naar Montmartre. 

Hier aangekomen is er volop gelegenheid om souvenirtjes te kopen een portret van jezelf 

te laten maken of een kaarsje aan te steken in de Sacre Coeur. Wanneer iedereen 

voorzien in van de nodige toeristische snuisterijen en de buikjes vol zijn wordt 

langzaamaan tijd om terug naar het hotel.  

 

Op donderdag 20 april vertrekt de bus om 08.30 richting Disneyland. Hier zullen wij 

verblijven tot 20.00 uur ’s avonds om dan te vertrekken richting Rozenburg. De verwachting 

is dat de bus op vrijdagochtend om ongeveer 02.00 bij Penta Rozenburg terug zal zijn. 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

…de Kangoeroewedstrijd 
 

Op donderdagmiddag 16 maart doet Penta Rozenburg mee met de jaarlijkse 

Kangoeroewedstrijd (Wiskunde Wedstrijd), die wereldwijd wordt georganiseerd. 

Leerlingen van Penta Rozenburg en de basisschoolleerlingen uit groep 7 en 8 van de 

basisscholen uit Rozenburg kunnen hier aan mee doen bij ons op school.   

Inschrijven kan nog t/m zondag 19 februari door een email te sturen naar 

l.zoeteman@penta.nl.      

Ben je nieuwsgierig naar het soort opgaven dat je kunt verwachten? Kijk dan eens op 

de website van de Kangoeroewedstrijd: 

https://www.w4kangoeroe.nl/kangoeroe/index.php/historie/wedstrijd-2011   

 

 

mailto:l.zoeteman@penta.nl
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