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Beste ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen,
Oktober is bijna ten einde, de eerste toetsweek komt eraan. Het is een verademing en verrijking voor leerlingen
en medewerkers dit we dit jaar weer gewoon kunnen genieten van allerlei mooie activiteiten en projecten naast
de lessen. We hebben wat in te halen met elkaar, na vorig jaar. Zo ging, bijvoorbeeld, de Romereis niet door.
Gelukkig bedenkt een aantal enthousiaste docenten, ouders en leerlingen een alternatief voor de gemiste
Romereis voor de huidige zesdeklassers. Een klassieke reis op drie dagexcursies naar binnen- en buitenlandse
bestemmingen, in het voorjaar van 2022. De Romereis voor klas vijf die in januari plaats zou vinden wordt
voorlopig doorgeschoven naar een moment in het begin van volgend schooljaar. Wat in het vat zit, verzuurt niet.
Voor alle excursies en activiteiten geldt natuurlijk wel: zolang de veiligheids- en gezondheidssituatie het toe laten.
Sinds vorige week is de vluchtelingenopvang naast de school weer in gebruik genomen. Net als vijf jaar geleden
krijgt een groep van 300 vluchtelingen een menswaardige opvang en uitvalsbasis in het voormalige
belastingkantoor. De komst van de nieuwe buren heeft eerder gezorgd voor veel warme en leerzame
ontmoetingen met leerlingen en medewerkers van de school. De recent opvang van vluchtelingen is voorlopig
slechts voor vier weken. Toch gaat we ook dit keer weer kijken of er betekenisvolle ontmoetingen te bedenken
zijn tussen de vluchtelingen en ons, Camphusianen.
Veel succes met toetsweek 1!
Met vriendelijke groet,
Daan van Bree
Rector

Kalendarium
3 november
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10 november
15 t/m 17 november
17 november
18 november
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6 december
6 december
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7 december
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10 december
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SlimmerIQuiz voor basisscholen
inhaalschoolfoto en examenfoto
doemiddag leerlingen groep 7 en 8
toetsvrij/deadlinevrij
studieverlof klas 5 en 6 (6e t/m 9e uur)
start toetsweek klas 1 t/m 6
NK-debat
eind toetsweek
1e t/m 4e uur les, daarna Sinterklaasviering
start periode II
huiswerkvrij
opgave herkansen/inhalen periode 1 klas 5 en 6
informatieavond uitslag CBO
leerlingbespreking klas 1 en 6 (1e t/m 4e uur les)
leerlingbespreking klas 3 en 5 (1e t/m 4e uur les)
leerlingbespreking klas 2 en 4 (1e t/m 4e uur les)
opgave ouder/kindavond
ouder/kindavond
1e t/m 4e uur les, kerstkermis, kerstgala
kerstvakantie
huiswerkvrij
Open Dag

Doeochtenden en doemiddagen
De periode na de herfstvakantie kenmerkt zich altijd door alle activiteiten voor de leerlingen van groep 8, zodat zij
tot een keuze kunnen komen voor de middelbare school.
Na vorig jaar maar deels live te mogen optreden, was en is het heel fijn om leerlingen weer binnen de school te
hebben.
Op dinsdag 26 oktober was de eerste voorlichtingsavond op een basisschool. Woensdag 27 oktober ontvingen we
180 leerlingen uit groep 7 en 8 voor een doeochtend of doemiddag. Leerlingen kwamen uit de hele regio en
volgden allemaal een lesje
Latijn, Frans of Nederlands,
wiskunde en natuurkunde
of biologie. Leerlingen
kwamen enthousiast uit de
lessen en we denken dat ze
een goede indruk van onze
school hebben gekregen.
Maandag 1 november
ontvangen we leerlingen van
stichting O2A5 en op
woensdag 10 november is er
nog een doemiddag voor
alle leerlingen die afgelopen
woensdag niet konden.
Kent u nog iemand die
misschien wel naar onze
school zou kunnen/willen,
attendeer hem of haar dan op
de doemiddag van 10
november. Inschrijven kan
via onze website. (Let op:
het programma is hetzelfde
als afgelopen woensdag).
Alle informatie over kennismaking/informatieavonden staat ook op onze website.
We willen niet alleen leerlingen laten zien waarom onze school zo leuk is, maar we presenteren onze school ook
graag aan ouders. Dat kan op 10 november bij ons op school, maar als die datum niet uitkomt, kan het ook op 4
november bij het Fortes Lyceum.
De Open Dag is op zaterdag 15 januari van 09.30 uur tot 13.00 uur.

Ontruimingsoefening
Op 7 oktober hadden we op school onverwachts een ontruimingsoefening, omdat bij een controle per ongeluk
het brandalarm afging. Iedereen bleef rustig en luisterde goed naar onze BHV-ploeg, waardoor binnen vijf
minuten alle leerlingen en personeelsleden buiten stonden. Top!
Energydrank
Wij willen u en de leerlingen erop wijzen dat wij het nuttigen van energydrank niet toestaan in de school.
Toetsweek
Op woensdag 17 november begint voor de hele school de eerste toetsweek van het jaar. Het rooster is aan het
begin van deze week al met de leerlingen gedeeld.
Docenten zetten de stof voor de toetsen z.s.m. in SOM.
Alle leerlingen veel succes gewenst!
Ondersteuningsuren
De ondersteuningsuren (tijdens het eerste uur) zijn deze week ook voor de bovenbouw gestart.
Dyslexiescreening
De eersteklassers deden net voor of net na de herfstvakantie een eerste dyslexiescreening. Een deel van hen zal
uitgenodigd worden voor een tweede screening op 9 november tijdens het mentoruur. De uitnodiging hiervoor
ontvangen de leerlingen eind volgende week via hun schoolmail. Als een leerling bij de tweede screening opnieuw
laag scoort, neemt mevrouw Daniëls contact op de leerling en zijn/haar ouder(s)/verzorger(s) om te overleggen
over de uitslag.
De leerlingen bij wie de screening geen opvallende resultaten oplevert, ontvangen geen bericht.
Dansvoorstelling “Hold your horses” klas 2 en dansworkshops klas 2 en 3
Op vrijdag 1 oktober zijn we met leerlingen uit leerjaar 2 naar de voorstelling Hold your Horses geweest. Vanuit
school vertrokken we met twee bussen naar theater de Paardenkathedraal in Utrecht stad, waar De Dansers de
voorstelling speelden.
Leerlingen waren enthousiast, het was tenslotte het eerste uitje na het coronajaar. Ook was het spannend, omdat
het een regenachtige middag was met een heel lange file op de A27. Maar dat mocht de pret niet drukken! Het
was een mooie voorstelling over het verlangen naar houvast met livemuziek, zang, objecten en acrobatische
bewegingstaal.
Tijdens de activiteitenweek op woensdag 13 en vrijdag 15 oktober jl. kwamen De Dansers naar school toe om
leerlingen een workshop danstheater te geven. Dit was als vervolg op de voorstelling van dit jaar en van vorig jaar.
In de drama les werken leerlingen nu aan een eigen toneelscène geïnspireerd op de voorstelling die leerlingen
hebben gezien. Al met al een leuke, inspirerende manier om betekenis te geven aan kunst en in het bijzonder
aan podiumkunsten.

Afwezigen en lesuitval
Helaas hebben we door diverse omstandigheden te maken met veel, soms langdurig, afwezige collega’s.
Persoonlijke omstandigheden, maar ook corona kunnen hiervan de oorzaak zijn.
Waar het langdurige afwezigheid betreft, proberen we op korte termijn intern naar een oplossing te zoeken.
Als dit niet mogelijk is, zetten we een vacature uit. Helaas is het aantal beschikbare docenten minimaal. Weet u
iemand die een bevoegdheid heeft en interesse heeft in een mogelijke invalbaan? Laat hem/haar dan een mail
sturen naar dhr. Van Bree d.vanbree@camphusianum.nl
De lessen van mevr. Veldhuizen worden voorlopig overgenomen door mevr. Stremler. Dit geldt voor de hele
eerste periode. Er is hier gekozen voor 2 uren per tweede klas. Het andere uur werken de leerlingen zelfstandig
aan opdrachten.
I.v.m. ernstige gezondheidsklachten ziet het er nu niet naar uit dat mevr. Van den Hil, op korte termijn, haar
lessen kan oppakken. De lessen worden overgenomen door mevrouw van Arum, meneer Deibel of meneer
Verwijmeren.
Dank aan alle collega’s die bereid zijn de lessen van hun afwezige collega’s over te nemen.
CBO
Eind september en begin oktober is in klas 1 en klas 3 de CBO-test afgenomen.
Begin december zullen wij de resultaten binnen hebben en krijgen de ouders de uitslag toegestuurd. Wij
bespreken intern de uitslagen met de mentor, zorgcoördinator en de betrokken teamleider.
Op dinsdagavond 7 december zal iemand van het CBO de algemene testresultaten bespreken. U ontvangt
hiervoor een aparte uitnodiging.
Aardrijkskundeveldwerk in Utrecht

Donderdag 23 september hebben 63 aardrijkskundeleerlingen uit de zesde klas in Utrecht de toekomst van de
stad onderzocht. In kleine groepjes zijn de leerlingen de wijken ingegaan om buurtonderzoek te doen om advies
uit te brengen aan de gemeente hoe deze wijk zich kan aanpassen om te voldoen aan de groene, verbonden,
compacte, inclusieve en betaalbare, toekomstbestendige, creatieve en vertraagde stad die Utrecht in de toekomst
wil zijn. Door toepassing van theorie uit de aardrijkskundelessen en kwalitatieve onderzoekstechnieken kunnen de
leerlingen met dit veldwerk als (misschien wel) toekomstige bewoners invloed uitoefenen op het beleid van de
gemeente Utrecht.
Tijdens het veldwerk konden de leerlingen informatie ophalen bij Raum op het Berlijnplein in het stadscentrum
van de Vinex-wijk Leidsche Rijn waar de gemeente Utrecht de gebruikers en bezoekers van deze creatieve
vrijplaats ruimte geeft om mee te denken over de constant veranderende inrichting van dit gebied volgens het
proces van place making. De leerlingen maakten hier onder andere kennis met de verbindende activiteiten van de
Buurtwerkkamer en creatief adviesbureau Jonge Honden.
Op het stadskantoor van de gemeente hebben de leerlingen een bevlogen lezing meegemaakt over de noodzaak
tot verdichting van het stationsgebied als centrum met hoogwaardige mobiliteits-, woon-, werk- en
recreatievoorzieningen en andere sub centra van Utrecht die in de nabije toekomst tot vermindering van de druk
op de ruimte van de binnenstad moeten leiden. Juist naar die sub centra wil Utrecht zijn ontwikkelingsfocus
verleggen om voor de bewoners een leefbare stad te blijven. Hoe die plannen ontvangen worden in de wijken
rondom deze sub centra was onderdeel van het onderzoek van de leerlingen.

