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Serious Request 
 

 
 
 
Deze week staat de hele school weer in het teken van Serious Request. De actie 

staat dit jaar in het kader van het Vergeten Kind. We vragen alle leerlingen om 
contant klein geld mee te nemen, om alle lekkernijen en het deelnemen aan 

andere acties te kunnen betalen.  
Er is ook een mogelijkheid om een QR-code te scannen om 
te betalen en met de hulp van onze catering is het ook 

mogelijk om te pinnen. 
In 2014 hebben we voor het eerst meegedaan. Leerlingen 

van klas drie ontwerpen bij het vak levensbeschouwing een actie voor het goede 
doel. De leerlingen bedenken zelf en voeren het zelf uit. Alle activiteiten zijn 
verdeeld over de pauzes, of ze zijn er na schooltijd. Natuurlijk brengt het ook 

veel leven in de brouwerij en dat is mooi in de laatste week van het kalenderjaar. 
Als alles goed gaat, gaan we morgen, 22 december, samen met enkele leerlingen 

de cheque afgeven in het Glazen Huis in Amersfoort, waarschijnlijk tussen 23:30 
en 00:30 uur, te zien op tv. 



Kerstbijeenkomsten op vrijdag 23 december 

We gaan het kalenderjaar op onze traditionele manier 
afsluiten.  

De leerlingen van klas 1 tot en met 3 hebben een 
bijeenkomst met de klas en de mentor. Het is traditie dat 
leerlingen iets meebrengen om te eten en dat er een 

gezamenlijke maaltijd van wordt gemaakt. Daarnaast zal 
de school voor iets lekkers zorgen, mocht het niet lukken 

iets mee te nemen. 
De bijeenkomsten starten om 10:00 uur en eindigen om 
11:00 uur, om vervolgens gezamenlijk kort in de aula, de 

winnaars van de verschillende activiteiten en de totale 
opbrengst voor Serious Request bekend te maken. Daarna begint de vakantie 

voor alle leerlingen. 
Klas 4 gaat samen schaatsen op de Ireen Wüstbaan van 10:00 – 11.30 uur en 
kan daarna met de vakantie beginnen. 

 
Kluisjescontrole 

Afgelopen week heeft er op onze 
school, evenals op veel andere 

scholen in Tilburg, een 
kluisjescontrole plaats gevonden. 
Behalve de opmerkingen dat het 

misschien goed is dat gymkleding een 
keer mee in de was gaat en dat we 

ons soms afvragen hoe een leerling 
uit een totale chaos nog iets kan 
vinden, zijn er verder geen 

noemenswaardige dingen te zeggen. Maar iedereen weet natuurlijk dat, mocht er 
een gerucht zijn dat een leerling iets meegenomen heeft wat niet door de beugel 

kan, we het kluisje van deze persoon openen om te kijken of dit zo is. We 
hebben daarna wel een gesprek met de leerling, want het kan natuurlijk niet zo 

zijn dat hij of zij er niks van weet. In de schoolgids staat opgenomen dat we dit 
mogen doen.  
 

Start op maandag 9 januari 2023 
De lessen starten in het nieuwe schooljaar 

volgens rooster op maandag 9 januari. 
 
Toetsweek klas 4 

Op 16 januari start de toetsweek van klas 4. Deze leerlingen hebben alleen 
toetsen, de andere klassen hebben gewoon les volgens het rooster. 

 
Afscheid collega’s, welkom nieuwe collega’s 
Per 1 januari nemen we afscheid van twee 

collega’s.  
Dhr. Buchly (wiskunde, ICT) gaat veranderen van baan buiten het onderwijs en 

Dhr. Secchi (mentor 3a, TETO, natuurkunde) gaat naar het ROC. 
Dat betekent dat we een paar nieuwe collega’s gaan verwelkomen. 
De lessen natuurkunde en nask zullen worden overgenomen door mevr. 

Pawirodinomo (PAG), de lessen wiskunde en ICT klas 1 zullen overgenomen 
worden door dhr. Van Hassel. (HAS).  



Onze collega dhr. Thelissen (THF, bevo, techniek, TETO en JOT) is voor een 

bepaalde tijd thuis en hij gaat na de vakantie langzamerhand weer terugkomen. 
Tot die tijd gaan we een groot deel van de lessen bevo en JOT laten vervangen 

door mevr. Vermeulen-Potter (VUR). 
De lessen TETO zullen worden overgenomen door mevr. Van Grinsven (GRI). Zij 
gaat dan vanaf januari helemaal op de Cobbenhagenmavo werken. Het 

mentoraat van klas 3a zal worden overgenomen door mevr. Wittens (WIA) en 
mevr. Koffeman (KFJ).  

We hebben niet helemaal alles kunnen oplossen, maar 
kunnen hier de komende tijd goed mee vooruit. 
We wensen vanaf deze plaats iedereen heel veel succes 

in alle nieuwe banen. 
 

Snus en vapen 
De laatste tijd is regelmatig het e-sigarettengebruik 
(vapen), snus-gebruik (nicotinezakjes) en gebruik 

van andere verdovende middelen bij de jeugd een 
veelbesproken probleem. Deze producten zijn bij 

wet verboden. Voor vapen geldt een verkoopverbod 
aan kinderen onder de 18 jaar en snus is helemaal 

verboden. Naast het feit dat het kan leiden tot 
gezondheidsklachten, zoals hartritmestoornissen, 
verschillende vormen van kanker en beschadigingen aan tanden en tandvlees, 

wordt er vanuit de politie gewezen op de gevaren van het verhandelen van snus 
door jonge kinderen vanwege de criminele activiteiten waar zij in mee getrokken 

worden. Een school is onderdeel van de maatschappij en op het moment hebben 
we het idee dat het gebruik van verboden middelen onder leerlingen zich aan het 
verspreiden en toenemen is. Uit overleg met de andere Tilburgse scholen blijkt 

dat we niet alleen staan in dit gevoel, het speelt op dit moment overal. 
 

Wij vinden dit als school geen wenselijke ontwikkeling en maken ons zorgen. Wij 
zijn met politie en R-NEWT in overleg om te kijken naar oplossingen om het 
gebruik en verspreiden van deze middelen het hoofd te bieden. 

 
Welke signalen zijn er als we vermoeden dat een kind gevaped heeft of snus 

heeft gebruikt: 
- plotselinge misselijkheid en bleek zien 
- plotselinge duizeligheid 

- hoofpijn 
- maagklachten 

- depressief gevoel 
- gestimuleerd en gestrest gevoel. 
 

Indien u bovenstaande signalen bij uw kind herkent, dan vragen wij u hierover 
het gesprek met uw kind aan te gaan. 

 
Het is voor ons moeilijk om gebruik en verspreiding op te sporen en te bewijzen. 
Mocht u aanleiding zien om op basis van bovenstaande gegevens uw zorgen met 

ons te delen of naar aanleiding van dit stukje nog vragen hebben, dan vragen we 
u contact met ons op te nemen. 

Als school zullen we er strenger op toe gaan zien, leerlingen die betrapt worden 
op het gebruik hiervan krijgen een passende maatregel opgelegd. Daarnaast  



zullen we na de vakantie met de ouders in gesprek gaan van de leerlingen die 

buiten de schoolpoort staan te roken.  
 

ROC-bezoek 
Vanaf februari gaan de leerlingen van klas 3 tien donderdagmiddagen naar het 
ROC, om daar ervaring op te doen met even zoveel verschillende 

studierichtingen. De leerlingen gaan dan onder begeleiding daar aan de slag. We 
zoeken nog enkele begeleiders voor een groepje. Misschien dat u als ouder het 

leuk vindt om een groepje te begeleiden en eens mee te snuffelen op het ROC. 
Mocht dat zo zijn, dan vraag ik u contact op te nemen met Niek de Cock, 
teamleider. (cock.n@2college.nl). U zou ons hiermee echt kunnen helpen. 

 

Ziek- en betermelden 
We hebben op onze school afgesproken dat als een 

leerling ziek is, de ouders de school bellen. Dat gaat 
eigenlijk best goed, ofschoon we toch nog wel eens ouders moeten bellen omdat 

hun kind niet op school is.  
Op het moment dat de leerling beter is, gaat het vaak mis. De bedoeling is dat er 
een gele kaart wordt ingeleverd, zodat we van elkaar weten dat een leerling 

weer beter is en dat we die dus dan op school kunnen verwachten. Vaak komt 
deze kaart niet, wordt vergeten en dan moeten we er weer achteraan. Vanaf 

januari gaan we de mogelijkheid bieden om in plaats van de gele kaart mee te 
geven, naar school te bellen met de mededeling dat de leerling weer beter is. 
Overigens blijft de gele kaart nodig voor ander verlof (tandarts, dokter enz.) en 

als een leerling een blauw kaartje wil hebben omdat hij zijn werk niet af heeft 
omdat hij ziek is geweest, dan blijft daarvoor 

de gele kaart noodzakelijk. 
 

Fijne feestdagen en prettige vakantie 

We merken dat iedereen echt toe is aan een 
moment van rust. Even geen school, even geen 

scherm, even loslaten. We wensen dan ook iedereen 
de komende weken genoeg tijd toe om het hoofd 
leeg te maken en de batterij zo goed mogelijk op te 

laden. 
 


