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Beste ouders/verzorgers, 

Hoewel het seizoen aangeeft dat we ons in de herfst 
begeven, geven de temperaturen zomerse waarden aan 
We kunnen met recht spreken van een “Indian 
Summer”: een prachtige start van de herfstvakantie! 

De kop is er af 
De herfstvakantie geeft in het schooljaar aan dat de kop 
eraf is.De eersteklassers zijn steeds meer gewend 
geraakt aan de nieuwe school; zij voelen zich al echt 
thuis op het Thorbecke! Ook de hogere jaars raken weer 
in het ritme van het schooljaar in hun nieuwe klas. 
En onze vierde jaars maken zich op voor een belangrijk 
jaar waarin zij hun diploma gaan halen. Zij zullen zich de 
komende periode gaan ontpoppen als heuse 
“examenkandidaten”. 

Ook voor mij is de kop eraf. 
Op de informatieavonden heb ik veel ouders de hand 
mogen schudden om hen te begroeten op deze mooie 
school. Een school die bekend staat om zijn korte lijnen 
met de ouders met wie we graag een actieve dialoog 
aangaan. We delen een gezamenlijk belang; uw kind, 
onze leerling.  

Een school in beweging 
Het Thorbecke Nieuwerkerk is ook een school die volop 
in beweging is. Wij willen eigentijds onderwijs 
aanbieden. Een onderwijsaanbod dat blijft aansluiten bij 
de wensen én eisen van de huidige samenleving. 
Daarbij staat optimale talentontwikkeling voorop.  

Wij willen dat ieder kind met plezier leert, maximaal 
wordt uitgedaagd en dat daar verschillen in mogen zijn. 
Ieder kind is immers uniek.  

Deze ambitie vraagt om meer flexibiliteit in de 
organisatie van het onderwijs, bijvoorbeeld door het 
gebruik van een ander lesrooster. De komende 
maanden zullen we als school gaan onderzoeken 
welke vorm van flexibilisering bij ons past. Een 
werkgroep van docenten gaat aan de slag met de 
uitwerking hiervan.  Ook de mogelijkheden die nieuwe 
technologie het onderwijs biedt willen we verder 
onderzoeken.  
Dit is nodig om onze leerlingen goed voor te bereiden 
op de vaardigheden die passen bij de 21e eeuw. Mooie 
ontwikkelingen die een impuls van innovatie aan de 
school zullen geven. De leerlingenraad én de ouderraad 
worden natuurlijk betrokken bij dit proces.

Het Ouderportaal komt eraan! 
Na de herfstvakantie wordt het vernieuwde 
ouderportaal van het Thorbecke VO voor u 
beschikbaar. Dit is een intranet omgeving waarin 
informatie vanuit de school en voor de verschillende 
leerjaren voor u beschikbaar wordt gesteld. Hierbij 
kunt u denken aan protocollen of uitnodigingen vanuit 
school die daar na verzending worden opgeslagen. 
Op deze manier maken we actuele informatie voor u 
toegankelijker. 

Na de vakantie ontvangt u informatie over de wijze 
waarop u het ouderportaal kunt bereiken. 

Een fijne vakantie! 
Zoals gezegd: de kop is eraf. 
Er ligt een mooie ambitie voor het dit schooljaar. 

Na een welverdiende vakantie zullen onze leerlingen 
weer volop aan de slag gaan met lessen, sportclinics, 
medialessen, studiewijsuren, voorbereidingen voor 
de theater/dansvoorstelling en zal er de eerste 
projectweek van dit schooljaar zijn. De 
examenkandidaten hebben hun eerste PTA/SE week 
van hun examenjaar. 

Maar eerst een weekje rust.

Namens het hele team van Thorbecke Nieuwerkerk 
wens ik u een mooie herfstweek en een hele fijne 
vakantie! 

P. van den Berg
Directeur Thorbecke
Nieuwerkerk
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Personeel 
Met het starten van het nieuwe schooljaar zijn er ook 
een aantal docenten nieuw begonnen. In de 
nieuwsbulletins en op social media zullen we ze in de 
loop van het jaar aan u voorstellen. Deze keer het 
woord aan onze nieuwe docent Frans! 

Bonjour à tous! 

Mijn naam is Naomi 
Oomkens. Samen 
met mijn vriend 
woon ik in een 
klein dorpje 
dichtbij school. 
Sinds dit 
schooljaar geef 
ik Frans aan 
enkele eerste- 
en tweede 
klassen. Ik vind 
het leuk om te reizen, 
en in het bijzonder 
natuurlijk naar Frankrijk! 

Ik probeer mijn lessen altijd zo leuk 
mogelijk te maken door de leerlingen ook 
aan elkaar te laten leren en filmpjes te 
bekijken in het Frans.  

Au revoir! 

Meneer Van den Berg heeft een operatie 
ondergaan, zijn herstel verloopt spoedig en na de 
vakantie pakt hij zijn werkzaamheden weer op. 
Meneer Teekens heeft na de vakantie nog wat 
langer de tijd nodig om weer helemaal fit te 
worden. Mevrouw Gözel gaat aan het eind van 
deze periode met zwangerschapsverlof. Voor haar 
vervanging staat een vacature uit.  

6 weken in de brugklas..hoe is dat? 
Jahnvi & Jayla  uit de mediaklas vlogden over hun 
eerste schoolweken. Dat doen ze supergoed! 

Bekijk hun vlog hier! 
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Klas 2 wint The Battle! 
Op donderdag 4 oktober mochten de tweedejaars die 
dat wilden in het Isalatheater een kennisstrijd voeren 
met leerlingen van twee andere scholen. Onderwerp: 
defensie en veteranen. 

Maar liefst 52 leerlingen en begeleiders van Thorbecke 
Nieuwerkerk zaten uiteindelijk klaar voor de interactieve 
strijd. Een spannende wedstrijd met een 
veteranenorkest op het podium en een interactieve quiz 
door het militair museum in Soest.  

Drie vertegenwoordigers van Nieuwerkerk streden, met 
hulp van de andere leerlingen, om de winst. Al in het 
begin van de wedstrijd kwamen ze op voorsprong, en 
die gaven ze ook niet weer weg. Met de gewonnen 
petten op het hoofd fietsten de leerlingen trots weer naa 
school. The Battle wordt nog op meer plaatsen gedaan 
in Nederland. Tussen alle winnende scholen wordt een 
vlucht verloot met de historische Dakota. Daar hopen 
we natuurlijk op! Bekijk de foto’s op onze 
Facebookpagina! 
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2018 afsluiten met een project! 
Tijdens de donkere dagen voor Kerst draaien we een 
meerdaags vakoverstijgend project voor de klassen 1 t/
m 3. Tijdens de projecten werken de leerlingen aan 
opdrachten rondom één thema. Deze projectweek gaan 
we aan de slag met: Wie ben ik – Leven – Beïnvloeding

Meneer de Reuver, die de ontwikkeling van de 
projecten coördineert, vertelt er het volgende over: ‘Het 
doel van het project is om leerlingen op inspirerende en 
activerende wijze met een overkoepelend thema bezig 
te laten zijn. De aangereikte lesstof tijdens deze dagen 
hoort bij de lesstof die de leerlingen zich eigen moeten 
maken. Het project zorgt voor daarmee voor meer 
samenhang tussen de vakken en geeft leerlingen de 
kans om op een andere manier te leren. Hun leren 
word betekenisvol. Het materiaal dat ik voorbij zie 
komen is uitdagend en biedt ruimte aan de talenten van 
leerlingen. De docenten hebben er zin in!’ 

mailto:https://youtu.be/2TGLjVXcAvw


Profielwerkstukken 
De vierde klas is inmiddels begonnen met het 
profielwerkstuk. In zelfgekozen groepjes doen 
leerlingen onderzoek naar een onderwerp dat past 
bij hun vakkenpakket. Ieder groepje wordt begeleid 
door een docent die affiniteit heeft met hun 
onderwerp. De eerste onderzoeksvragen zijn 
geformuleerd en hebben te maken met reclame, 
eetstoornissen, sport & een eigen bedrijf beginnen. 
De uitkomsten van de presentaties worden als 
vanouds gepresenteerd  en beoordeeld op een  
spetterende avond waarbij ouder(s)/verzorger(s), 
familie en andere geïnteresseerden welkom zijn.   

Leerling- en ouderbetrokkenheid 
Op onze school vinden we leerling- en 
ouderbetrokkenheid erg belangrijk. Afgelopen 
maandag wad de eerste ouderraadbijeenkomst van 
dit schooljaar. Informatie over de ouderraad vindt u 
op onze website. 

Ook de leerlingenraad is weer van start: dit zijn ze! 

CONTACT
telefoon: 0180-312988
ziek melden: 010- 2890440
website: www.tvo-rotterdam.nl
Facebook: @ThorbeckeNieuwerkerk

Agenda

22 t/m 26 oktober          Herfstvakantie

1 november     Bezoek Lot's foundation 
      aan mediaklas

7 t/m 13 november         PTA week 1 klas 4            

27 november                 Rapportvergaderingen       

27 november                 Informatieavond Ouders en 
       leerlingen groep 8

28 november                 Rapport 1 

28 november                 Informatieavond 
      vakkenpakket klas 3 mavo

13 december                Oudercontactavond 

20 december                Kerstgala

21 december                Leerlingen vrij 

24 december 
t/m 4 januari                 Kerstvakantie

15 januari                     Informatieavond Ouders en 
           leerlingen groep 8

16 t/m 22 januari          PTA week 2 voor klas 3

25 januari    Thorbecke Open dag
     vanaf 16.00 uur  

25 februari
t/m 1 maart                Voorjaarsvakantie
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