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we vaker bij stilstaan volgens D66 Oldenzaal. Op 2 februari 
zijn er in Oldenzaal bij totaal 15 middelbare scholen en basis-
scholen appeltaarten uitgedeeld aan de conciërges. Een mooi 
gebaar en leuke verrassing. De appeltaarten zijn gebakken door 
leerlingen van onze locatie. Helaas is onze conciërge Herman 
Hengelman ziek, maar er is voor gezorgd dat hij ook een atten-
tie heeft ontvangen. 
 
De Missie: ver weg en toch dichtbij 
Woensdag 23 maart gaan de klassen 1 en 2 naar in het Stads-
theater de Bond in Oldenzaal. De voorstelling gaat over Mar-
lies (14) wiens vader in Afghanistan is ingezet. Ze volgen haar, 
haar moeder, broertjes, zusjes en haar vrienden en klasgenoten 
in deze periode. Hoe ze communiceert met haar vader, zijn 
terugkomst beleeft en haar ontmoeting met een oude veteraan. 
Het verschil tussen die inzet in de jaren ’50 en die van haar 
vader nu. Beiden in opdracht van de Nederlandse regering en 
in het belang van vrede, vrijheid en veiligheid, ook buiten Ne-
derland.  
 
Paasbingo vrijdag 15 april 
Door de aangekondigde maatregelen vlak 
voor de kerstvakantie is de kerstbingo he-
laas niet doorgegaan. Om het succes van 
vorig jaar toch weer te herbeleven zal onze 
Kerstman eenmalig zijn pak inruilen voor een paashaaspak.  
De paasbingo wordt gehouden op 15 april, Goede Vrijdag, van 
12.40 uur tot 14.20 uur.  
De Vrije Keuze Middag komt te vervallen. 
 
Tropical Party 

Om knallend de meivakantie in te 
gaan, organiseren we voor alle leer-
lingen op donderdag 21 april van 
19.30 uur tot 22.00 uur een Tropical 
Party in de schoolkantine en  
gymzaal. We pakken  
lekker uit met een DJ,  
cocktailbar, ijskraam,  
dansact, activiteit in de  
gymzaal, greenscreen.  
Alles wordt gedecoreerd  

in tropische sferen. Kortom alle ingrediënten voor  
een gaaf schoolfeest! 
Tip: het thema is ‘tropisch’ en het zou leuk zijn als  
daar in de kledingkeuze enigszins rekening meege- 
houden kan worden. Dit is echter niet verplicht!   

De kosten voor deelname aan dit schoolfeest  
zijn € 2,50. Hiervoor ontvangen de leerlingen  
2 bonnen, voor een drankje en een lekkernij  
tijdens deze avond. Leerlingen kunnen muntjes  
voor drinken bijkopen voor een bedrag van 
€ 0,50. Er wordt GEEN alcohol geschonken. 

Wilt u zelf goede afspraken maken met uw zoon/dochter/pupil 
over het halen en brengen? Het feest duurt tot 22.00 uur en 
vanaf die tijd kunt u hem/haar ophalen/thuis verwachten (niet 
eerder). 

Belangrijke data 2022 
 16 maart Basketbaltoernooi PrO scholen (regio) 
 22 maart Voortgangsbespreking klassen 1 t/m 6 
 1 april Teambuilding TCC PrO, leerlingen vrij 
 4 april Studiemiddag personeel,  
   leerlingen 12.10 uur vrij 
 5 april Ouderraadvergadering 
 11 april Extra vrije dag i.v.m. carnaval 
 13 april Badmintontoernooi PrO scholen (regio) 

16 t/m 18 april  Pasen 
 21 april  Tropical Party 

23 april t/m 8 mei  Meivakantie 

 17 mei Ouderraadvergadering  
 
Lesuitval   
De laatste weken hebben wij voortdurend te maken met docen-
ten/instructeurs die positief testen. Door de afwezigheid/ziekte 
van meerdere medewerkers is het niet altijd mogelijk om alle 
lessen te vervangen. Lesuitval is hierdoor niet altijd te voorko-
men. We hopen op uw begrip hiervoor.  
 
Examennieuws: 
Vrijdag 14 januari is het examen Basisdiploma Schoonmaak 
weer op school afgenomen door een examinator van het RAS 
examenbureau. Dit examen is door 4 leerlingen met vlag en 
wimpel behaald! 
Vrijdag 11 februari heeft het examen Schoonmaak in de groot-
huishouding plaatsgevonden. Dit examen werd afgenomen 
door een examinator van examenbureau KPC. Voor dit examen 
zijn 6 leerlingen geslaagd.  
 
EHBO 
In september is de eerste groep gestart met de nieuwe cursus 

Basis EHBO. De cursus bestaat uit een e-
learning van het Rode Kruis. Deze behan-
delen we in de les. De praktijk wordt sa-
men met een instructeur van het Rode 
Kruis gegeven. De eerste groep heeft het 
fantastisch gedaan en alle 7 kandidaten zijn 
onlangs geslaagd! De volgende onderdelen 

zijn behandeld tijdens de cursus: bewusteloosheid, reanimatie, 
huidwonden, bloedingen en brandwonden verzorgen, verslik-
king, vergiftiging en letsels aan botten, spieren en gewrichten.  
 
Snuffelstage Zorgcentrum de Scholtenhof. 
Sinds een paar weken lopen de leerlingen  
van de cursus Zorg en dienstverlening  
weer hun snuffelstage bij zorgcentrum  
De Scholtenhof. Deze stage is een vast  
onderdeel van de cursus. Alle leerlingen  
van deze cursus mogen een kijkje nemen en meewerken om 
vaardigheden te oefenen en te ervaren op de verschillende af-
delingen van het zorgcentrum. Door corona kon dit vorig jaar 
niet doorgaan maar nu waren we gelukkig weer welkom. 
 
Dag van de Conciërge 
De dag van de conciërge is een initiatief van D66 Oldenzaal. 
Conciërges zijn onmisbaar voor het onderwijs en daar moeten 
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Ouder(s)/verzorger(s) en leerlingenenquête  
De enquête voor ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen wordt bin-
nenkort afgenomen.  
De ervaring van u als ouder(s)/
verzorger(s) met onze school is 
zeer belangrijk voor ons. Met uw 
mening en suggesties helpt u ons 
het onderwijs te verbeteren.  
Op 23 maart ontvangt u per mail 
de uitnodiging voor de ouder-
enquête. Het wordt zeer gewaar-
deerd wanneer u 10 minuten vrij 
maakt om deze enquête in te vul-
len. 
De leerlingen vullen de enquête op school in.  
 
Corona zelftesten   
Leerlingen kunnen nog steeds gratis zelftesten afhalen bij de 
receptie. Zelftesten doen is vrijwillig. Na een positieve zelftest 
verwachten wij dat er een coronatest bij de GGD wordt gedaan. 
Help mee om besmettingen te voorkomen.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Personele wijzigingen  
Natasja Rhebergen, ondersteuningscoördinator, heeft besloten 
haar carrière buiten het Twents Carmel College voort te zetten 
en gaat onze school verlaten. Wij wensen Natasja veel succes. 
 
Gerrit Nijhof gaat per 1 april werken op de locatie Potskamp-
straat van het Twents Carmel College. Gerrit veel succes op de 
nieuwe locatie. 
 
Karolien Sengers start op 1 mei 2022 als ondersteuningscoör-
dinator. Zij vervangt Natasja Rhebergen. Karolien heeft het 
grootste deel van haar carrière gewerkt op basisschool Sint Jan 
in Hengelo als leerkracht, remedial teacher en intern begeleider 
(talentontwikkeling).  
 
Lisette van Duist start tevens op 1 mei 2022 in de functie als 
docent Huishoudkunde. Zij gaat Gerrit Nijhof vervangen. 
Lisette heeft in het verleden (2013) kortstondig op onze locatie 
gewerkt. Nadien is zij werkzaam geweest als docent bij The 
Colour Kitchen, Pouwer College praktijkonderwijs (Utrecht) 
als docent huishoudkunde en sinds dit schooljaar bij C.T. Stork 
College in Hengelo.  
 
Wij wensen Karolien en Lisette veel succes en werkplezier op 
onze locatie.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fijne meivakantie! 


