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Amsterdam, 14 oktober 2016 

 

 

Aan de ouder(s)/verzorger(s) van onze leerlingen 

 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van het schooljaar 2016 – 2017. We hebben deze nieuwsbrief 

het herfstbulletin genoemd, want de herfstvakantie staat al weer voor de deur. Wat gaat de tijd 

toch snel! De vorige keer informeerde ik u uitgebreid over het nieuwe gebouw, nu weten we al 

bijna niet beter meer dan dat we elke dag in dit prachtige gebouw mogen werken en leren.  

Omdat het nieuwe gebouw ons zo goed bevalt, willen we graag gehoor geven aan het verzoek 

van de architect, Paul de Ruiter, om zijn oproep te plaatsen op hun bureau te stemmen als 

beste duurzame architect. U vindt deze oproep aan het eind van deze nieuwsbrief. 

Ik heb de meesten van u de afgelopen weken wel een keer de hand geschud, op de Open 

Avond of op één van de ouderavonden. Dus u weet allemaal al in wat voor een mooie 

omgeving uw kind mag leren en zich ontwikkelen, toch wilde ik u de indrukken van de officiële 

opening niet onthouden. Dit herfstbulletin is dan ook voorzien van foto’s die de sfeer volgens 

mij heel goed weergeven. Het was een mooie middag, met indrukwekkende optredens van 

onze leerlingen en met naast bewondering voor “de stenen”  ook aandacht voor het onderwijs 

dat op onze school verzorgd wordt en hoe dat door de leerlingen ervaren wordt.  

Aan het einde van de middag is er buiten een kunstwerk onthuld door de wethouder van 

onderwijs, Simone Kukenheim, de voorzitter van Esprit Scholen, Ruth Kervezee en twee 

leerlingen die nauw betrokken waren bij het tot stand komen van het kunstwerk. Ik hoop dat 

de foto’s u enigszins een beeld geven van deze mooie middag. 

En dan gaan we na de vakantie gewoon verder met waar we goed in zijn: hoogstaand 

onderwijs bieden en een bijdrage leveren aan het leren van onze leerlingen. En vooral, ervoor 

zorgen dat zij zich ontwikkelen tot aardige, waardige en vaardige wereldburgers. 

We hebben inmiddels een aantal collega’s aangenomen die ons onderwijs mede vorm gaan 

geven. Daarover leest u meer in deze nieuwsbrief, die daarnaast nog wat kleinere 

wetenswaardigheden bevat. 

In een volgende nieuwsbrief, die net voor de Kerst uit zal komen, zal ik ingaan op een aantal 

onderwijskundige zaken die op onze school in ontwikkeling zijn. 

Voor nu wens ik u een goede en ontspannen herfstvakantie toe. 

Hetty Mulder, rector 
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Openingswoord van Hetty  

 

 

 

Presentatie door leerlingen 



 

3 
 

 

Lesuitval in verband met reizen 

Deze week is de gehele jaarlaag vier op moderne vreemde talenreis naar Parijs, Berlijn of 
Londen.  
Dit heeft lesuitval als gevolg voor de achterblijvende jaarlagen. 
 
Ook in de eerste twee weken van dit schooljaar is er sprake geweest van lesuitval. Dit heeft te 
maken gehad met de introductieweek van klas 1, maar ook met de verschillende 
excursies/kampen in de jaarlagen twee en drie. Wij krijgen hier vragen over van ouders en die 
willen we graag beantwoorden. 
 
Zoals u misschien weet en zoals ook in onze schoolgids vermeld staat, besteden wij in het 
eerste deel van het schooljaar veel tijd aan de sociale dynamiek bij ons op school en daar horen 
de verschillende introductieactiviteiten en excursies/kampen bij. Zoals u begrijpt, worden deze 
activiteiten georganiseerd en begeleid door docenten en dit zorgt voor lesuitval. Daarnaast zijn 
wij ook van mening dat er tijdens reizen en excursies veel geleerd wordt en dan juist zaken die 
in lessen wat lastiger te leren zijn. Deze leermomenten worden door de inspectie ook erkend als 
onderwijstijd. 
 
Uiteraard beperken de excursies/kampen zich tot enkele weken per schooljaar. Daarvan zijn er 
nu drie achter de rug en staat er nog één gepland: de Romereis in klas 5 de week na de 
herfstvakantie. 
 
Ik kan u verzekeren dat wij goed na hebben gedacht over de inhoud van de reizen en excursies 
en over de spreiding van lesuitval gedurende het schooljaar. Aangezien onze docenten 
duidelijke lesprogramma's hanteren, hoeft u zich ook echt geen zorgen te maken over het 
eventueel achterlopen bij een bepaald vak of het niet verzorgen van voldoende onderwijstijd. 
Bij vragen kunt u altijd contact opnemen met de schoolleiding. 
 
 
Antoinette Dobbelmann, afdelingsleider klas 1 en 2  
 
 
 



 

4 
 

 
Optredens van leerlingen 

 

 

De middag werd opgeluisterd door muziek van de schoolband 

 

Zwangerschapverlof Antoinette Dobbelmann, afdelingsleider onderbouw 
 

Per 17 oktober zal onze afdelingsleider onderbouw, Antoinette Dobbelmann, met 
zwangerschapsverlof gaan. Haar taken betreffende de jaarlagen 1 en 2 zullen worden 
waargenomen door Yvonne Lommen. Alle vragen over de afdeling onderbouw kunt u tot half 
april aan Yvonne Lommen (y.lommen@het4e.nl) stellen. Uiteraard kunt u in de eerste plaats 
ook contact opnemen met de mentor van uw zoon en/of dochter. 

mailto:y.lommen@het4e.nl
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Yvonne stelt zich even aan u voor:  

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

Sinds 1 oktober ben ik tijdelijk in dienst van het 4e ter vervanging van Antoinette 

Dobbelmann, die met zwangerschapsverlof gaat. De eerste twee weken zijn mij heel goed 

bevallen! 

De afgelopen vijf jaar ben ik rector geweest op het Willibrord Gymnasium in Deurne; per 1 

januari jl. heb ik daar mijn baan opgezegd om onder andere een paar maanden in Rome te 

gaan wonen hetgeen mijn man en ik dit voorjaar dan ook gedaan hebben.  Voor mijn tijd in 

Deurne heb ik veertien jaar op Gymnasium Beekvliet in Sint- Michielsgestel gewerkt als 

docente Frans en als afdelingsleider. Daarna ben ik naar het Gertrudis College in Roosendaal 

gegaan als sector-directeur van de onderbouw. 

Uit de privésfeer: ik ben 48, woon in Oisterwijk en heb een dochter.  

Na de herfstvakantie ben ik in principe op woensdag en donderdag op school.  

Vriendelijke groet ( en voor nu iedereen een fijne vakantie gewenst) 

Yvonne Lommen 

 

 

 

Geweldige performance door leerlingen ! 
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Onthulling van het kunstwerk 

 

Inhaaluur voor leerlingen 
 

Ook dit jaar is er op donderdagmiddag van 15:40 tot 16:30 de gelegenheid om toetsen gemist 

door ziekte of andere omstandigheden in te halen. Dit gebeurt in overleg met / in opdracht van 

de betreffende leerkracht en vind plaats in lokaal 204. Leerlingen kunnen zelf controleren of ze 

ingeschreven staan op: https://sites.google.com/a/het4e.nl/inhaal-uur/ 

Met vriendelijke groet, 

Mercedes van Wijck 
 

Nieuwe collega’s i.v.m. zwangerschap en aanvaarden deelbetrekking elders 
 

Engels:  Mathias Konecny  - versterking van de sectie Engels 

Duits:   Murielle Gullit - vervanging zwangerschapsverlof Sonja Philipp 

Economie:   Chris de Vries en Rodrigo Altamirano  

vervanging zwangerschapsverlof Marieke Beentjes 

Beeldende Vorming:  Amarins van Groeningen  

vervanging zwangerschapsverlof Anna Boterman 

Ilan Kisch:  tijdelijke versterking team wiskunde 

 

https://sites.google.com/a/het4e.nl/inhaal-uur/
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Vrijwilligers mediatheek 
 

Na een oproep aan de ouders van onze eerstejaars leerlingen hebben zich verschillende van 

hen gemeld als nieuwe vrijwilliger in de mediatheek. Inmiddels komen vier van hen na een 

korte inwerkperiode regelmatig helpen met de uitleen van boeken, dvd’s en filmapparatuur en 

met het bijwerken van de catalogus. We stellen hun positieve bijdrage zeer op prijs. Voorlopig 

is de mediatheek voorzien van voldoende hulp, maar mocht het in de toekomst nodig zijn dan 

doen we graag weer een beroep op andere ouders. 

 

Schoolgids 
 

De publicatie van de nieuwe schoolgids op de website vindt dit jaar iets later plaats dan 

gebruikelijk. Dat heeft alles te maken met de verhuizing en veranderingen die daarna zijn 

doorgevoerd, zoals teksten over het gebouw en de huisregels. Daarnaast wilden we graag 

actuele foto's in de nieuwe gids. Binnenkort gaat de schoolgids naar de drukker die de lay-out 

verzorgt. Na de herfstvakantie hopen we de schoolgids 2016-2017 zo snel mogelijk op de 

website te publiceren. 
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Stem op Paul de Ruiter Architects! 

Van 11 oktober tot 30 oktober kunnen Amsterdammers stemmen op de DAM Prijs, dé prijs voor de 
meest duurzame onderneming van Amsterdam die een belangrijke impuls geeft aan de circulaire 
economie. Paul de Ruiter Architects heeft de DAM Prijs in stadsdeel Zuid gewonnen en strijdt nu voor de 
stedelijke prijs. Kunnen we op jouw stem rekenen?    

Duurzaam en verantwoord ondernemen  

Duurzaam ontwerpen zit in het DNA van ons bureau. Sinds 1994 werken we aan innovatieve 
architectuur die energie oplevert in technische, maar vooral in menselijke zin. Met onze Amsterdamse 
projecten, zoals het Bijlmer Parktheater, het energieneutrale 4e Gymnasium en de 125 energieneutrale 
huurwoningen in Nieuw West, dragen we bij aan de klimaat- en energieopgave van de stad.  

Waarom op Paul de Ruiter Architects stemmen? 

Paul de Ruiter Architects is koploper in het realiseren van energieneutrale gecertificeerde gebouwen die 
voldoen aan de hoogste, bewezen duurzaamheidstandaarden. 

Voor onze thuisbasis Amsterdam ontwikkelen we projecten waarmee we willen bijdragen aan een 
gezonde, sociale en toekomstbestendige leefomgeving voor alle Amsterdammers. 

We geloven in practice what you preach: onze bedrijfsvoering en ons eigen gebouw zijn duurzaam, 
we investeren een deel van onze winst in goede doelen en we zijn een internationaal gecertificeerde 
B Corp organisatie. 

Wat we bereiken met de winst van de DAM Prijs: we willen het volledige prijzengeld van €4.000 graag 
investeren in Zuiderlicht. Zuiderlicht is een collectief van bewoners en bedrijven uit Amsterdam Zuid 
duurzaam energie in te kopen bij lokale bronnen.  

Stemmen op Paul de Ruiter Architects kan via www.amsterdam.nl/damprijs. Voel je vrij om al je 
collega’s, relaties, buren, familie, vrienden en andere groene pioniers over te halen om op ons te 
stemmen!   

 


