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In memoriam Wim Römgens  
 Zoals u inmiddels misschien al vernomen zult hebben, heeft de school op vrijdag 3 februari afscheid moeten 

nemen van Wim Römgens (28-01-1953 / 03-02-2017). 
Aan het begin van vorig schooljaar kreeg Wim te horen dat hij ernstig ziek was. Eind 
vorig jaar is verdere behandeling stopgezet en ging zijn gezondheid snel achteruit. 
In het bijzijn van zijn vrouw Gem en hun kinderen Inge en Ivo is hij rustig 
heengegaan. Wij zullen Wim missen en wensen het gezin en verdere familie veel 
sterkte met het verwerken van dit grote verlies. 
De afscheidsceremonie voor Wim vond onder grote belangstelling op vrijdag 10 
februari in de aula van Yarden Crematorium Heerlen aan de Imstenraderweg in 
Heerlen plaats. Speciaal voor (oud-)collega's en (oud-)leerlingen was er op 
woensdagavond 15 februari om 20.00 uur een indrukwekkende en drukbezochte 
herdenkingsbijeenkomst in de aula van Eijkhagen, waarbij ook de familie aanwezig 
was. De herdenkingsviering was vooral bedoeld om Wim op een wat informelere 
manier te herdenken. 

Open Dag 
Het ligt inmiddels al weer ver achter ons, maar de Open Dag op 21 januari was zonder meer een groot succes. 
Ruim 1400 bezoekers werden in het gebouw geteld. Als school hebben we die dag enorm veel positieve reacties 
van ouders en leerlingen mogen ontvangen. En dat is weer de basis om komend schooljaar met vertrouwen 
tegemoet te zien. Op de schoolsite én op de Facebookpagina van school zijn de foto’s van die dag te zien.  
 
Oud-leerling Lieke Bos over het kiezen voor tto 
Onderstaand stuk is integraal overgenomen van de site. 
The most important benefit of the education: a more open and independent outlook tot the world. 
My name is Lieke Bos. I graduated from the Charlemagne College, Eijkhagenlaan, in 2010. Since then I have 
completed a bachelor’s degree in International Law at Leiden University College The Hague and Seoul National 
University. Next to this bachelor degree I hold two masters degrees, one in International Political Economy from 
the University of Warwick and one in Strategic Studies from the S. Rajaratnam School of International Studies 
from Nanyang Technological University in Singapore.   
After my studies I worked for a bit over a year for an intergovernmental organisation in Singapore trying to 
promote relations between Asia and Europe, a job that allowed me to travel through a lot of Asian and European 
countries and meet students and leaders from around the world. I just recently started my second job at a 
defence and security think tank in London, where I get to do research as well as organise events ranging from 
small roundtables to big multiple day conferences. 
In all these activities I have had the privilege of taking part in, I can see the value of the bilingual education I had 
at the Charlemagne College. This is not just the obvious things such as my fluency in English, or essay writing 
skills, but has to do more with the way one learns to approach the world. I believe with the school exchanges, 
internships and other extracurricular opportunities the Charlemagne College gives their students a more open 
and independent outlook to the world. Because you get used to being outside of your immediate comfort zone 
from a very early age, it is much easier to keep this up during the rest of your studies and career as well. 
 
 
 



How it is to live, study and work in the Netherlands       
In de week van 26 maart tot 1 april zal Eijkhagen de organisatie op zich 
nemen van de short term exchange in het kader van het Erasmus+ project, 
waarbij 35 leerlingen van acht buitenlandse scholen Landgraaf zullen 
bezoeken.  
1.            Liceo Scientifico Ettore Majorana in Scordia, Sicilië/Italië 
2.            Tornion Yhteislyseon Lukio in Tornio, Finland 
3.            Urola Ikastola in Azkoitia-Azpeitia, Baskenland/Spanje 
4.            MTÜ Kool 21.sajandil in Tallinn, Estland 
5.            Liceo Statale Celio-Roccati in Rovigo, Italië 
6.            Santa Maria La Real in Aguilar de Campoo, Spanje 
7.            Joyce Frankland Academy Newport in Newport, Groot-Brittannië 
8.            The Higher School of Environmental Protection in Leszno, Polen 
De week staat in het teken van 'how it is to live' (deel uitmaken van een Nederlands 
gastgezin), 'study' (Eijkhagen, Maastricht University en Zuyd Hogeschool) en 
'work' (Sabic en snuffelstage bij instantie/school/bedrijf in regio Landgraaf). 
Daarnaast staat er een heuse conferentie op het programma in de Pinkpopzaal 
van het gemeentehuis in Landgraaf en vormt ook een bezoek aan de steenkoolmijnen in Blegny een onderdeel 
van het programma.  
 
’t Winterde in mij’ 
Wist u al dat we een zingende decaan op school hebben rondlopen? 
Dat is Marc Didden, die normaal leerlingen begeleid in het kiezen van een 
vervolgstudie. Maar Marc is ook een kleinkunstenaar. Nadat hij vorig jaar al 
het lied 'Liefhebben' uitbracht, startte hij het nieuwe jaar met zijn nieuwe single 
't Winterde in mij'. In dit luisterlied is een rol weggelegd voor de seizoenen, 
maar ook voor de al dan niet aanwezige liefde.  
Marc schreef de tekst en de muziek is van componiste Rinie Houben. Hij heeft 
het lied opgenomen in de studio van John Coenen met zijn vaste pianist 
Patrick Vaessens en saxofonist Jo Keydener. ‘Het is niet een autobiografisch 
lied, maar ik kijk goed om me heen en dan probeer ik zo'n levensloop in een 
tekst te verwoorden’, vertelt Marc. In de clip op YouTube word je meegevoerd 
van de wintermaanden richting de lente naar uiteindelijk de zomer.  
Sinds kort heeft Marc ook een eigen website, waar ook zijn eerdere clips 'Heele', 'Wij' en 'Mensen Met Kloten' zijn 
te vinden.  
Downloaden: https://youtu.be/gCc2WLbcDd4 Bekijken: https://www.youtube.com/watch?v=gCc2WLbcDd4&t=12s 
 
Junior Speaking Competition 2017 
Alicia Alawerdjan (tvwo2d) and Manal Zehouani (tvwo3c) 
have been crowned winners of our school round of the 
Junior Speaking Competition 2017! The competition which 
took place on Tuesday, 19 January 2017, featured eight 
very articulate pupils competing for the coveted title of best 
speaker. The theme of this year’s competition is What 
Broadens your Horizon? and the two winners approached 
it from the angles of love and being unique. The competition 
goes on to the regional rounds on 6 February 2017 in Venlo 
and it is hoped that our winners will do Eijkhagen College 
proud!  
Junior Speaking Contest is the initiative of the British 
Council and the European Platform for bilingual pupils of the 
second and third years. It has been running since 2004. 
 
 
 

https://youtu.be/gCc2WLbcDd4
https://www.youtube.com/watch?v=gCc2WLbcDd4&t=12s


Saying goodbye 
Docente lichamelijke opvoeding Linda Gulpen heeft in week 4 haar laatste les op Eijkhagen gegeven. Leerlingen 
van tv2c en tv2d hebben d.m.v. een 'saying Good Bye 
challenge' afscheid van haar genomen. 
Kijk maar eens naar het filmpje in de volgende link. 
https://www.youtube.com/watch?v=uAKTjzGhPFA 
Haar eigen mentorklas, b1k, nam op woensdag 25 
januari tijdens het mentoruur afscheid van haar. 
Cadeautjes en bloemen werden in ontvangst 
genomen en de klas werd door Linda getrakteerd.  
Linda heeft een volledige baan gekregen op een 
basisschool voor speciaal onderwijs en uiteraard 
wordt haar veel succes en plezier toegewenst op haar 
nieuwe school. Hoewel de benoeming op 1 februari 
inging, was Linda toch nog op het jaarlijkse 
winterkamp van de partij.  
Linda’s taken zijn inmiddels overgenomen door Fleur Vromen. 
 
Winterkamp  
Op vrijdag 27 januari vertrokken 71 leerlingen en zes docenten per bus richting Sankt Veit, een klein dorpje in het 
schitterende skigebied van Ski Amade. Na aankomst op zaterdagochtend werd de  skikleding aangetrokken en 
ging het richting piste van Alpendorf. Vervolgens ging iedereen in niveaugroepjes aan de slag. De beginnende 
snowboarders en skiërs met de basisprincipes, de ietwat gevorderde snowboarders en skiërs met uitgebreide 

basisprincipes, terwijl de gevorderden het schitterende en sneeuwrijke skigebied van Ski Amade gingen 
verkennen. 
Na afloop van het avondeten stond er dagelijks nog een activiteit gepland. Een spelavond op zaterdagavond, 
rodelen op zondagavond en een bezoek aan ‘après-skihut op maandagmiddag gevolgd door een schitterende 
fakkeltocht in het besneeuwde landschap van Sankt Veit in de avonduren. 
 
CKV’ers promoten kasteel Strijhagen 
Geïnspireerd door creatieve opdrachten van hun CKV-docenten leveren leerlingen van Eijkhagen al sinds jaar en 
dag regelmatig juweeltjes af. Het jongste voorbeeld is een promotiefilmpje van Lars Beckers (4 havo) en Mick 
Schneider (4 vmbo), dat zij als CKV-opdracht van kasteel Strijthagen maakten. Professionele filmmakers zouden 
er heel tevreden over zijn. Oordeel zelf maar: Het filmpje staat intussen op de site. 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=uAKTjzGhPFA


Rijksmuseum en 6 vwo 
De leerlingen van 6 vwo togen begin februari met de geschiedenisdocenten Karin Mommers, Anouk Jeukens en 
Chris Wiesen naar Amsterdam. Dit allemaal in het kader van de inmiddels vertrouwde rondleiding in het 
Rijksmuseum over het examenonderwerp 'De Republiek'. Daar moesten de leerlingen een aantal geselecteerde 
bronnen (schilderijen en wapentuig) koppelen aan het onderwerp. Onze leerlingen vertonen altijd hetzelfde 
gedrag, eerst verlegen en de kat uit de boom kijken om vervolgens inhoudelijk toch gelukkig een paar 
verstandige opmerkingen te maken. Zo stonden hun docenten tenminste niet voor schut.  
Ook hebben de leerlingen in de stad zelf een object (synagoge, grachtengordel en bijvoorbeeld het 
Schreiershuis) gekoppeld aan de stof. Een drukke, leuke dag die veel te snel voorbij was.  

Jeugd leest meer 
Onlangs werd bekendgemaakt dat er door de jeugd meer boeken worden geleend in de bibliotheek. Ook op onze 
school is dat het geval. In de periode augustus tot en met december 2016 was er al een stijging van liefst 58 
procent te zien ten opzichte van vorig schooljaar. 
Leerlingen van de bovenbouw en de brugklas kregen vanuit de sectie Nederlands al een aantal jaren opdrachten, 
die het lezen stimuleren, waaronder natuurlijk ook de verplichte literatuurlijst valt. Maar vanaf dit schooljaar wordt 
er binnen de sectie ook actief aan leesbevordering gedaan in de gehele onderbouw. Ook bij de andere talen 
worden leerlingen gestimuleerd te lezen en weten zij de weg naar de schoolbibliotheek te vinden. 
Dit alles verklaart ook dit jaar weer die stijging in onze uitleencijfers. 
De schoolbibliotheek is natuurlijk bij uitstek de plaats waar leerlingen terecht kunnen om een boek te zoeken, 
alleen of met wat hulp. En doordat alle leerlingen met hun schoolpas ook lid zijn van de openbare bibliotheken in 
de regio, wordt ook regelmatig verwezen naar de bibliotheek in Landgraaf, Kerkrade of Heerlen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rekentoets! 
Er is weer een afnamemoment geweest van de rekentoets voor 5 en 6 vwo. Leerlingen met een onvoldoende 
gaan aan de slag met oefeningen om op een later tijdstip het resultaat te kunnen verbeteren. Ze kunnen 
zelfstandig oefenen bij het cito: 
 
http://www.cito.nl/onderwijs/voortgezet%20onderwijs/rekentoets_vo/voorbeeldtoetsen-2012-2015 
 
Maar ook op school wordt hieraan in de banduren aandacht besteed en kunnen leerlingen ondersteuning krijgen 
van de rekencoach. Hieronder staan de regels van de rekentoets voor het vwo nog een keer kort beschreven:  

De rekentoets telt mee voor het vwo-examen. Je moet minimaal een 5 halen om te slagen voor de 
rekentoets. Daarnaast mag je voor maximaal één van de vier onderdelen Engels, Nederlands, wiskunde 
en de rekentoets een 5 halen. De rest moet 6 of hoger zijn. Je hebt voor de rekentoets vier kansen, 
verspreid over twee jaar. Het cijfer telt niet mee voor het gemiddelde cijfer van het centraal 
examen. Iedereen heeft recht op vier kansen. 
Cijfer telt niet mee voor gemiddelde cijfer van het centraal examen 
Het cijfer voor de rekentoets telt niet mee voor het gemiddelde eindcijfer. Het kan geen andere 
eindcijfers compenseren. 
Cijfer telt wel mee voor judicium cum laude  
Het cijfer voor de rekentoets telt wel mee voor het judicium cum laude. Om in aanmerking te komen 
moet je minimaal een 7 halen als eindcijfer voor de  rekentoets. Verder moet het gemiddelde van alle 
eindcijfers, inclusief het cijfer voor de rekentoets, minimaal een 8 zijn.  

 
Leerlingen creëren visioen van HOOP 
Eind vorig jaar werden onze leerlingen door Jos Nabuurs (bedenker muziek en 
kunstenconcept Visions of Moresnet) gevraagd om hun persoonlijke bijdrage te 
leveren met het maken van een foto met Hoop. Het ging om een mobieltjesproject, 
dus geen artistiek verantwoorde foto's, maar sociaal betrokken en voor zichzelf 
sprekende foto's die samen een geheel vormen.  
Afgelopen week zijn de kaarten voor het eerst geëxposeerd in 'De Kluis' in Geleen. 
De expositie gaat vervolgens naar dertien plaatsen waaronder Heerlen, Roermond, 
Genk en Maastricht. Voor meer informatie, kijk op de volgende site: 
http://visionsofmoresnet.com/ 
Hiernaast een prachtige kaart van één van onze leerlingen. Op de schoolsite staan 
nog acht kaarten. 
 
Leerlingenbesprekingen 
In week 13 spreken mentoren, vakdocenten en afdelingsleider over de ontwikkelingen van de leerlingen. Aan de 
hand hiervan worden ouders eventueel uitgenodigd voor de ouderavond van 5 april. 
 
Uitwisseling 3 vmbo met Liceo Bertrand Russell Rome 
Op zondag 5 februari stapten achttien leerlingen van 3 vmbo in het vliegtuig richting Italië. De zevendaagse trip 
vormde het eerste deel van het VIOS-uitwisselingsproject met het Liceo Bertrand Russell in Rome, onze 
partnerschool, gelegen vlakbij het prachtige oude centrum. Het thema van het uitwisselingsproject was ‘Living in 

Europe, knowing each other’.  
Onze scholieren werden individueel ondergebracht bij 
Romeinse gastgezinnen. Uiteraard bezochten zij de nodige 
bezienswaardigheden zoals het Piazza Venezia, de Spaanse 
Trappen, de Trevifontein, het Piazza del Popolo, het 
Colosseum en het Tiber Eiland. Daarnaast werd er druk 
gewerkt aan de bijbehorende projectopdrachten. Anders 
geformuleerd: zij werden een week lang helemaal 
‘ondergedompeld’ in de Italiaanse cultuur.  
Het tegenbezoek in Landgraaf vindt overigens deze week 
plaats. 
 

http://www.cito.nl/onderwijs/voortgezet%20onderwijs/rekentoets_vo/voorbeeldtoetsen-2012-2015
http://visionsofmoresnet.com/
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjMvILalJ7RAhXEChoKHSm6DRQQjRwIBw&url=http://tours-italy.com/tour-208/private-vatican-and-rome-highlights-excursion&psig=AFQjCNGC2CwyYenOpyPkg4yh11cfXhoTwQ&ust=1483264402613710


Rovigo en 3 havo  
De collega’s Mariëlle Duijsens en Susan Schreurs ontvingen in de week voorafgaand aan carnaval Italiaanse 
studenten en hun begeleiders. Hier volgt hun relaas:  
‘In de week vóór de carnavalsvakantie was een groep van 23 Italiaanse studenten samen met twee docenten bij 
onze 3 havo te gast. Op zondag 19 februari zijn de gasten afgehaald op het vliegveld Keulen/Bonn. De drukke 
week begon op maandag op school met een welkomstwoord van rector Jos van Eyk. Uiteraard de nodige 
activiteiten in die week. Zo stonden een bezoek aan Aken, Blegny (steenkoolmijn) en Maastricht op het 
programma. Verder als afsluiting ook nog een bezoekje aan het Europese Parlement in Brussel.  Bovendien heeft 
oud-collega Han Rutten verspreid over de week enkele lessen voor de Italiaanse gasten verzorgd. Enige 
dissonant: één van de Italiaanse studenten was haar portemonnee met haar Italiaanse en Roemeense paspoort 
in Maastricht kwijtgeraakt. Na een bezoekje aan de Heerlense politie en de Roemeense ambassade in Brussel 
was dat probleem ook grotendeels weer opgelost. Ze kreeg een nieuw Roemeens paspoort en kon ook met de 
groep mee terug naar Italië. Afgezien van het typische oer-Hollandse weer een zeer geslaagde uitwisseling.’  
Op dit moment zijn de beide docenten en de leerlingen van Eijkhagen bij Celio in Rovigo te gast. 
  
Bericht uit Finland  
De collega’s Irene de Wilde en Anouk Jeukens zijn in de week vóór carnaval samen met Niek Speck, Fabiënne 
van Kleef, Finn Logister en Anniek Severens in Finland geweest voor de vijfde uitwisseling in het kader van het 
driejarig Erasmus + project ‘How it is to live, study and work in a foreign EU country’. De organiserende school 
was deze keer het Tornion Yhteislyseon Lukio, gelegen in het zéér koude Tornio.  
Hieronder hun wederwaardigheden.  
  
‘Hei kaikki! (Hallo allemaal!)  
Inmiddels zijn wij - Irene en Anouk samen met de 4 vwo’ers Niek Speck, Fabiënne van Kleef, Finn Logister en 
Anniek Severens - weer een mooie ervaring rijker geworden in het magische Lapland in het kader van het 
Erasmus + programma. Helaas geen noorderlicht gezien, maar wel een groot sneeuwlandschap!  
Na een binnenlandse vlucht kwamen we in Tornio aan. Al snel bleek dat we het hadden getroffen met de 
gastgezinnen. Zo had Finn een Nederlands sprekend gastgezin. Zelfs de Finse moeder sprak een woordje  
Nederlands. Uiteraard hebben we zoveel gezien en meegemaakt, maar om een lang verhaal kort te houden, 
enkele interessante feitjes die we jullie niet willen onthouden:  

 We hebben gelopen over de Baltische Zee, wat een ervaring!  

 Te voet oversteken van Finland naar Zweden over de bevroren rivier van Tornio behoorde ook tot de 
mogelijkheden.  

 Rendier is heerlijk! Net als de (Finse) zalm overigens…  

 Kötbullar in Zweden zijn lekkerder dan in de Ikea…  

 De meest noordelijke Ikea ter wereld is een ware trekpleister. Van 200 à 300 km. komen mensen er 
winkelen.  

 Dankzij nordic tyres krijgen de Finse leerlingen (en docenten!) nooit sneeuw- en ijsvrij!  

 Winterzwemmen was aan ons niet besteed met een watertemperatuur van 3 graden…  

 
  
Maar met alle bovenstaande ervaringen werd ook iets (pijnlijk) duidelijk: klimaatverandering is een hot item in de 
arctic circle. Laten we hopen blijft dit mooie landschap ook voor komende generaties behouden!’  
 
 
 



Lenteschool 
De Lenteschool is een initiatief om het aantal doubleurs terug te dringen. Leerlingen die op basis van hun cijfers, 
houding of andere bijzondere omstandigheden dreigen te doubleren, krijgen op de Lenteschool de kans om vier 
dagen extra te werken om hun kans op overgaan reëel te verhogen. Het maximaal aantal leerlingen dat 
stichtingsbreed in aanmerking komt voor de Lenteschool is 150. 
Er wordt op vrijdag 21 april - de laatste schooldag voor de meivakantie - van 13.00 tot 16.00 uur een 
introductieprogramma afgewerkt. Vervolgens zijn er op de eerste drie dagen van de vakantie, maandag 24, 
dinsdag 25 en woensdag 26 april, werkdagen, startend om 09.30 uur en eindigend om 15.30 uur. 
 
De Internationale Dag van de Slaap  
Wel eens van gehoord? Was het u bekend? Afgelopen vrijdag (17 maart) was het de Internationale Dag van de 
Slaap. De helft van de westerse wereld kampt met een slaaptekort. Oorzaak? In ieder geval vaak een langdurige 
blootstelling aan het blauwe schijnsel van beeldschermen. Zelfs vanuit bed worden nog appjes verstuurd en 
wordt nog even een blik geworpen op de sociale media. Steeds meer kinderen die gemiddeld negen tot twaalf 
uur nachtrust nodig hebben, krijgen door de mobieltjes en spelcomputers slechts vier tot vijf uur slaap. Gevolg: 
scholieren die overdag ‘instorten’ in de klas en kampen met concentratieproblemen en prestatieverlies. En dan 
maar trachten dit te compenseren met energydrank. Maar de vraag is in welke mate ouders nog invloed hebben 
op hun kroost. Zeker als zelf niet altijd het goede voorbeeld wordt gegeven.  
Vanuit dit oogpunt misschien toch eens goed dat er via de Internationale Dag van de Slaap aandacht voor dit 
probleem wordt gevraagd. Of het helpt…..?    
 
Jong en duurzaam Landgraaf 
In gesprekken tussen de school en gemeente is 
besproken om een bijeenkomst omtrent duurzaamheid 
te organiseren voor scholieren van Eijkhagen en 
Brandenberg. Hierbij worden jongeren uitgedaagd om 
actief mee te denken. De leerlingen van de 
leerlingenraad zijn in groepjes aan de slag gegaan 
met een energiescan van het schoolgebouw. 
Daarvoor zijn ze bij enkele deskundigen (Huub 
Smeets van de repro, Eddie Jongboom van facilitair 
en Harry Curfs, sectordirecteur bedrijfsvoering) 
langs geweest om input te krijgen. 
Op donderdagochtend 9 februari was er een programma voor de jongeren in het raadhuis, waar rector Jos van 
Eyk en docente Nathalie Crapanzano ook bij aanwezig waren. Het programma bestond uit een presentatie van 
leerlingen van het UWC (United World College) Maastricht over hoe zij met dit thema omgaan, in zowel hun 
onderwijs, als in het gebouw. Verder hebben de jongeren gebrainstormd over hoe we op Eijkhagen en op 
Brandenberg mogelijk het onderwerp kunnen laten leven. Vervolgens hebben de leerlingen een 
duurzaamheidsscan in het raadhuis uitgevoerd. Men is daar al een eindje op weg, maar er kunnen nog 
verbeteringen worden aangebracht, zo was de conclusie. Er was ook een inspirerende sessie met Wout van 
Wengerden, ex-topsporter polsstokhoogspringen. 
 
Intervisie 
In het kader van ‘leren van en met elkaar’ zijn leerlingen van 
onze school en Sint-Jan in Hoensbroek bij elkaar gaan kijken. 
Ze hebben op beide scholen een dag meegelopen en zijn in 
gesprek geweest met directie en docenten over onderwijs. 
De leerlingen zijn zeer positief over deze ervaring en 
adviseren de intervisie jaarlijks te organiseren. Leerlingen 
hebben geleerd om mee te denken over de mogelijkheden in 
het onderwijs en kritische vragen te stellen. Van onze school 
deden Luc Vondenhoff (6 vwo), Nicole Chudy (4 vwo) en 
Renée Charlier (4 vmbo) mee aan dit project. 
 
 



Kort 
31 maart: Excursie economie en M&O voor 4 en 5 vwo. De leerlingen gaan bij Roda JC aan de slag met 

‘ondernemen’. 
4 april:   Informatieavond over de keuze Gymnasium/Atheneum. 
6 april:   Ook dit jaar zullen leerlingen en collega’s van Eijkhagen weer hun talenten laten zien op de 

Avond der Muzen. Een avond die ieder jaar spectaculairder wordt en ook drukker wordt 
bezocht. Collega’s, ouders en leerlingen zijn ook  nu weer van harte uitgenodigd om te komen 
genieten. 

Week 13: De leerlingen van 4 en 5 gymnasium zijn naar Rome; de leerlingen van de bovenbouw (niet de 
examenklassen) zijn naar Parijs en Berlijn.  

 
Vakanties en vrije dagen 2016-2017 
Uiteraard is het handig om te weten wanneer de vakanties vallen, zodat u daar met een mogelijke planning van 
een lang weekend of een vakantie rekening mee kunt houden. 

 Paasmaandag 17 april 2017  

 Meivakantie 22 april t/m 7 mei 2017  

 Hemelvaart 25 en 26 mei 2017  

 Pinkstermaandag 5 juni 2017  

 Zomervakantie 15 juli t/m 27 augustus 2017  
 
Het is overigens niet toegestaan om zonder toestemming buiten deze periodes met uw kind(eren) op vakantie te 
gaan. Dus ook niet al één of twee dagen eerder vertrekken. Wij kunnen en mogen géén verlof verlenen en zijn 
als school altijd verplicht om alle zogenaamde verdachte absentie te melden bij de ambtenaar van de leerplicht.   
P.S. De vakanties van de basisscholen lopen parallel met die van het voortgezet onderwijs. 
 
Tenslotte 
Al eerder is in de Nieuwsbrief Ouders melding gemaakt van het feit dat de afdeling facilitair onder leiding van 
Loek Kil bezig is geweest met allerlei projecten, ten einde de school nog meer te verfraaien. Inmiddels siert een 
nieuw pronkstuk de Martinzaal. Een grote ovale tafel die in vieren is te splitsen. Overigens in dezelfde 
kleurstelling als de hoge tafels met bijbehorende krukken. 


