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Even bijpraten
Na een lange, warme en hopelijk voor iedereen een ontspannen zomervakantie, is op
3 september het schooljaar 2018-2019 gestart. We gaan er met ons allen een succes van
maken.
Zoals gebruikelijk starten we deze week met een stevig en leuk introductieprogramma
voor onze brugklasleerlingen. Ook leerlingen uit leerjaar 2 en 3 krijgen een
introductieprogramma aangeboden.
De leerlingen uit 4 havo en 4 vwo gaan volgende week op het traditionele zeilkamp. Altijd
een succes!
Bij al deze activiteiten is begeleiding van docenten nodig. Dit kan in de eerste twee weken
wat lesuitval/roosterwijzigingen tot gevolg hebben. We proberen dat vanzelfsprekend tot
het minimale te beperken.
Over enkele weken vinden ook de verschillende ouderavonden plaats. U krijgt daar te
zijner tijd een uitnodiging voor, maar we willen alvast aangeven dat uw aanwezigheid erg
wordt gewaardeerd.
Via deze weg spreek ik de wens uit dat we er met elkaar een fantastisch schooljaar van
maken voor uw zoon/dochter. We willen u bedanken dat u de zorg voor de
(leer)ontwikkeling van uw kind aan ons
heeft toevertrouwd. Met veel
toewijding bieden we onze leerlingen
met ons hele team een glansrijk
schooljaar.
Met vriendelijke groet, namens de
schoolleiding,
Igor Wassink

Schoolfotograaf
Op dinsdag 4 september bezoekt de schoolfotograaf het
Lyceum om pas- en klassenfoto’s te maken van alle
onderbouwleerlingen te maken.

Indeling teamleiders en coördinatoren
Voor het aanvragen van verlof en dergelijke zijn de coördinatoren leerlingenzaken
degenen tot wie u zich kunt richten. Verlof en absenties dienen minimaal een week van
tevoren worden ingediend.
Liduïn Leferink: teamleider 1 en 2 havo en vwo
Igor Wassink: teamleider 3 t/m 5 havo
Tjeerd Kooistra: teamleider 3 t/m 6 vwo
Bernhard Hoekman: coördinator leerlingenzaken 1 en 2 havo en vwo,
b.hoekman@carmelhengelo.nl
Loes Krabbe: coördinator leerlingenzaken 3 en 4 havo, l.krabbe@carmelhengelo.nl
Patricia Vos: coördinator leerlingenzaken 4 en 5 havo, p.vos@carmelhengelo.nl
Detlef Duwe: coördinator leerlingenzaken 3 t/m 6 vwo, d.duwe@carmelhengelo.nl

Ouderavonden
Binnenkort zullen de eerste ouderavonden plaatsvinden. U wordt door de teamleiders,
decanen en/of coördinatoren geïnformeerd over de belangrijkste gang van zaken op
school. Daarnaast vindt er een kennismaking plaats met de mentor. U wordt hierover nog
uitgebreider ingelicht.
Klas 1: Maandag 17 september
Klas 2: Dinsdag 18 september
Klas 3: Woensdag 19 september
Klas 4: Maandag 24 september
Klas 5H en 6V: Woensdag 26 september
Klas 5V: Maandag 1 oktober.

Future Skills Event
Voor de ouders/verzorgers van leerlingen uit klas 1
vindt aanstaande donderdag 6 september het
Future Skills Event plaats van 13.00 tot circa 15.00
uur. Tijdens dit evenement presenteren de
brugklassers hun projecten die ze tijdens de
introductieweek ontwikkeld hebben. Op deze
manier kan iedereen een indruk krijgen wat de 21 eeeuwse vaardigheden inhouden.
Een mooie gelegenheid om alvast een indruk te
krijgen van een eerste schoolweek!

Brugklassers maken zich klaar voor de
toekomst
Deze week maken de nieuwe brugklassers uitgebreid kennis met elkaar en met de school.
Voor hen is er een uitdagende introductieweek ingericht die in teken staat van het
verkennen van de school en ook van het verkennen van de 21e-eeuwse vaardigheden.

Op maandag werd al
even lekker samen
geluncht in de aula
nadat er nogmaals
werd kennis gemaakt
met de mentor en de
medeleerlingen. Op
dinsdag is de
schoolfotograaf op
school, dus worden er
eerst foto’s gemaakt
en wordt er samen een
ijsje gegeten. Maar het
is ook best een
spannende dag, vandaag worden namelijk de laptops ingericht! En dat niet alleen: ook de
eerste lessen worden gevolgd. Ook is er deze dag ruimte voor een teambuildingsactiviteit

en wordt er uitleg gegeven over de het Future Skills Event op donderdag. Het klooster
wordt woensdag door de nieuwe brugklassers bezet: ze zijn dan namelijk bezig met de
voorbereidingen en het maken van projecten die worden getoond tijdens het event op
donderdag. De dag duurt
van 09.00 tot circa 14.15
uur. De leerlingen
werken aan diverse
projecten: van het
ontwerpen van een
uitnodiging op diverse
multimedia-manieren tot
een onderzoek naar
digitale geletterdheid bij
volwassenen.
Voordat de
introductieweek vrijdag
met een sportdag wordt
afgesloten, is
donderdagmiddag
misschien wel het
hoogtepunt: Het Future
Skills Event! Alle ouders
zijn overigens van harte
uitgenodigd om te zien
wat de 21-eeuwse
vaardigheden inhouden.
’s Ochtends wordt nog
even de laatste hand gelegd aan de voorbereidingen, zodat het ’s middags een bruisend
geheel gaat worden! Het evenement vindt plaats van 13.00 uur tot 15.00 uur, een echte
aanrader!
Kortom, na de eerste week zijn alle brugklassers klaar voor hun toekomst op het Lyceum!
Derk van Deth

Klas 2 springt het nieuwe schooljaar in
In klas 2 maken leerlingen uitgebreid kennis met elkaar, hun mentor en met andere
docenten. Er zijn voor de
leerlingen diverse activiteiten
gepland met als climax een leuk
uitje op vrijdag 7 september!
De leerlingen volgen op vrijdag 7
september les tot en met het 3e uur
(10.30 uur). Daarna fietsen ze op
eigen gelegenheid naar Jump XL
in Hengelo. De leerlingen worden
daar om 11.00 uur verwacht en is
er een programma tot circa 13.00
uur, daarna zijn de leerlingen vrij.
Wat is er nog belangrijk om te weten voor het
jumpen? Draag makkelijk zittende kleding,
bijvoorbeeld sportkleding. Bij Jump XL krijg je
speciale sokken om aan te trekken. Let op dat
je ook je eigen lunchpakket meeneemt van
thuis. Het belooft een leuke afsluiting van de
eerste schoolweek te worden!
Adres Jump XL:
Nico Maasstraat 8
7555 LT Hengelo

Avontuurlijke start schooljaar klas 3
Voor de leerlingen uit klas 3 wacht vrijdag 7 september een waanzinnige afsluiting van
hun introductieweek voor het nieuwe schooljaar. Samen met hun mentor bezoeken ze
Naturepark Avatarz. De leerlingen dienen om 9.30 uur aanwezig te zijn bij Avatarz. Het is
de bedoeling dat ze daar op eigen gelegenheid naartoe gaan. Rond circa 13.30 uur
eindigen de activiteiten en de leerlingen
zijn daarna vrij.
Vervolgens staat er een uitdagend
programma te wachten: er zijn klim- en
survivalactiviteiten en als ontspanning is er
ook gelegenheid voor beachvolleybal en
voetbal. Bij binnenkomst ontvangt
iedereen een kleurbandje en de leerlingen
worden bij de klimactiviteiten begeleid
door een professionele kliminstructeur van
Avatarz.

Waar moet je als leerling zelf
nog aan denken? In ieder
geval je neem je je eigen
lunch mee. En draag sportieve
kleding en schoenen,
gymkleding is heel geschikt
bijvoorbeeld! Into the wild!
Adres Avatarz:
Hengelosestraat 230
7562 PK Deurningen
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zeilwerkweek voor 4 vwo en 4 havo
sportoriëntatie 5 havo
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mentorenoverleg (1)

sportoriëntatie 5 havo
info-avond ouder(s)/verzorger(s) +
kennismaking mentoren 1e klassen
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sectieoverleg (1)
zorgoverleg (1)
info-avond ouder(s)/verzorger(s) +
kennismaking mentoren 2e klassen
info-avond ouder(s)/verzorger(s) +
kennismaking mentoren 3 vwo
info-avond ouder(s)/verzorger(s) +
kennismaking mentoren 3 havo
overdracht gegevens leerlingen/klassen van
mentoren 2017-2018 naar mentoren 2018-2019
+ toelichting zorgfunctionaris
activiteit voor de 3e klassen
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