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Beste ouders/verzorgers, 

Onze actieve school is altijd in beweging. Dat merk je 
heel goed in zo'n laatste week voor de kerstvakantie. 
De klassen 1 t/m 3 zijn zelfstandig en in groepjes aan 
het werk in vakoverstijgende projecten. In verschillende 
opdrachten leren ze over zichzelf, de ander, 
beïnvloeding en leven. Lopend door de school zie ik 
leerlingen oefenen met reanimeren, stambomen 
maken, onderzoek doen naar dictaturen en leren over 
de identiteit van Nieuwerkerk. Ondertussen bereidt de 
leerlingenraad het kerstgala voor en brengen docenten 
alles in stelling voor het nieuwe jaar. Een heerlijke 
drukte in de school!

Onderwijsvernieuwing Ook ons onderwijs is in 
beweging. We willen ons onderwijs persoonlijker en 
flexibeler maken. Passend bij wat de samenleving van 
onze leerlingen vraagt en passend bij wat onze 
leerlingen nodig hebben om het beste uit zichzelf te 
halen en hun talenten te ontwikkelen. Om dit goed voor 
te bereiden gaan alle docenten een scholingstraject 
vormen. Dit traject wordt afgetrapt met een extra 
studiedag op 15 januari. Teachers back to school!

Betrokken school Wij willen graag een betrokken 
school zijn. We zijn daarom niet alleen graag in 
verbinding met u als ouder, maar willen leerlingen ook  
laten nadenken over hoe we omgaan met elkaar. De 
afgelopen periode deden we dat door het vieren van 
Paarse Vrijdag. De school kleurde paars om te laten 
zien dat je bij ons op school jezelf moet kunnen zijn. In 
de klassen is ook over dit onderwerp gesproken. 
Diezelfde avond hielp een aantal derdejaars bij De 
Kaarsjesavond!

Personele zaken Meneer Teekens is aan het re-
integreren en zal zo langzamerhand zijn taken weer 
helemaal oppakken. Enorme dank aan meneer De 
Reuver die voor hem heeft waargenomen. Mevrouw 
Gözel zal tot na de meivakantie met verlof zijn, zij 
verwacht spoedig haar eerste kindje. Haar lessen en 
mentoraat worden overgenomen door mevrouw 
Tatzreiter. Wij wensen mevrouw Gözel veel geluk en 
hopen dat mevrouw Tatzreiter een goede tijd bij ons 
zal hebben!

Fijne feestdagen Namens het hele team van 
Thorbecke Nieuwerkerk wens ik u een hele fijne 
vakantieperiode met heerlijke feestdagen! Maandag 7 
januari om 09.15 uur zien wij uw zoon/dochter graag 
terug voor de tweede helft van het schooljaar met weer 
prachtige dingen in het vooruitzicht: zo komt de eerste 
radio-uitzending van de mediaklas eraan, gaan we al 
bijna op ski-reis en komende examens steeds sneller in 
zicht!

P. van den Berg

Directeur Thorbecke Nieuwerkerk

Nieuws uit de bovenbouw

In leerjaar 3 wordt er door de leerlingen nagedacht over 
het definitieve vakkenpakket en de vervolgopleiding. De 
leerlingen volgen lessen en hebben de Studiebeurs in 
Ahoy bezocht. Ook was er speciale voorlichting voor de 
ouders. In klas 3 werd deze periode ook het 
examenvak CKV (Cultureel Kunstzinnige Vorming) 
afgerond bij mevrouw Muurling. Leerlingen die nog 
geen voldoende voor het vak staan, kunnen hun 
openstaande opdrachten nog per mail inleveren. Als 
CKV afgerond is, is het eerste behaalde 
examenonderdeel een feit!

In leerjaar 4 worden ook steeds meer 
examenonderdelen afgerond. Bijna alle leerlingen 
hebben de afgelopen weken hun profielwerkstuk 
afgerond met een voldoende. In groepjes werkten 
leerlingen aan onderzoeken en presenteerden deze 
aan hun trotse ouders en docenten. Gecoacht door 
docenten uit het bovenbouwteam werden er prachtige 
onderzoeken naar onder meer armoede,verzorging en 
de Rotterdamse haven gedaan. 

Kennismaken met...meneer Kwakernaat van 
wiskunde!

Van wiskunde, ja, maar nog veel meer!
'Na 19 jaar in het bedrijfsleven werkzaam te zijn geweest ben ik
als als zij-instromer gestart op Thorbecke. Inmiddels werk ik 
alweer 16 jaar in het onderwijs. In het eerste jaar gaf ik wiskunde, 
natuurkunde en scheikunde. Nu ben ik docent wiskunde, 
coördinator rekenen,en begeleider nieuwe docenten en studenten. 

Ik ben getrouwd, heb twee dochters en sinds 1 oktober ben ik opa 
geworden. In december begeleid ik met veel plezier de 
goedheiligman en goochel daarbij voor de allerkleinsten. 
Daarnaast vind ik het  ontzettend leuk om in de muziek bezig te 
zijn.'



Rectificatie bericht Algemeen Dagblad: natuurlijk 
blijft Thorbecke in Nieuwerkerk  

Als Thorbecke werden wij afgelopen dinsdag en 
woensdag onaangenaam verrast toen er een artikel in 
het regionale deel van het Algemeen Dagblad 
verscheen, waarin een citaat van de wethouder van 
onderwijs de indruk wekte dat de gemeente Zuidplas 
een voorkeur tot samenwerking met het Comenius 
heeft en dat Thorbecke VO uit Nieuwerkerk zal 
verdwijnen. Deze informatie is onjuist, Thorbecke VO 
blijft gewoon in Zuidplas. De wethouder heeft een 
rectificatie geschreven die ook in de krant zal 
verschijnen. De rectificatie is ook te lezen op onze 
website bij Nieuws.

Projectweek over 'wie ben ik', beïnvloeding en 
leven 

Nieuws uit de leerlingenraad

Wij zijn enthousiaster dan ooit van start gegaan. We zijn 
begonnen met goede ideeën zoals: contact maken met 
de buren, buurt opschonen, activiteiten voor 
mentordagen, contact met directie en een goede 
taakverdeling binnen leerlingenraad, 

Onze eerste echte activiteit was: PAARSE VRIJDAG. De 
ouderraad en de leerlingenraad hebben bij de 
voorbereiding goed samengewerkt.

Paarse Vrijdag is een dag waarop scholieren en 
studenten door het dragen van de kleur paars op 
school hun solidariteit tonen met alle soorten van 
liefde en beleving daarvan. Paarse vrijdag is bij onze 
school een aanzet tot gesprekken over gedrag en 
acceptatie. Na deze dag willen we op school hier 

    verder over door praten.             
De ouderraad heeft het spel “Gedragen Gedrag” voor 
onze school besteld. Het spel kan eerst door docenten 
gespeeld worden en daarna in de (mentor)les gebruikt 
worden. Hoe gaan docenten en leerlingen met elkaar 
om? Welk gedrag van docenten en leerlingen is 
acceptabel en welk gedrag niet? Hoe kijken we aan 
tegen voorvallen van bijvoorbeeld pesten, discriminatie 
en seksueel gedrag? Het spel “Gedragen Gedrag” 
brengt lastige situaties onder de aandacht en maakt ze 
bespreekbaar.

Ondertussen zijn de voorbereidingen voor een 
KLEURRIJK KERSTGALA in volle gang!

De laatste dagen voor de Kerstvakantie hebben de 
klassen 1 t/m 3 in vakoverstijgende projecten 
gewerkt. Er werd veel samengewerkt, en er werd op 
andere manieren geleerd. Zo kreeg klas 3 een 
gastles van Ruud Tompot van Reset Your Brand 
over stadsidentiteit en marketing, werkten de 
eerstejaars aan stambomen en Franse vlogs, en 
leerden de tweedejaars een AED apparaat 
gebruiken.

Andjela Pavlovic (n1hv) interviewde een aantal 
klasgenoten over de projectweek. Wat vonden zij van de 
projectweek?Justin Bouk: Ik vond het leuk, vooral de 
opdracht die we in het Engels moesten doen. Annabel  
Vermulm vond weer iets anders: Sommige opdrachten 
waren een beetje saai, maar de vlog voor Frans maken 
vond ik leuk! Tot slot, Faye Ames: Bij sommige 
opdrachten kon je lekker creatief bezig zijn, daardoor was 
het leuker dan 'normaal naar school gaan'.



Theaterleerlingen bezoeken Dinnershow Villa 
Thalia

Vrijdag 14 december bezochten de leerlingen uit het 
theaterprofiel de generale repetitie van de dinnershow 
van Villa Thalia. Nadat er eerst gezamenlijk was 
gegeten op de Kruiskade, mochten de leerlingen 
genieten van de wervelende show. Na afloop mochten 
ze allemaal zelf even op het podium staan. Evi durfde 
zelfs een stukje te zingen. Tot slot mocht de 
choreograaf GIORGIO COSTA bevraagd worden. 
Superleuke en leerzame afsluiting van het eerste half 
jaar dans- en theaterles van Bennie en Lloyd!
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CONTACT
telefoon: 0180-312988
ziek melden: 010- 2890440 
website: www.tvo-rotterdam.nl 
Facebook: @ThorbeckeNieuwerkerk

Agenda

24 december t/m 4 januari: Kerstvakantie

7 januari: lessen starten om 09.15 uur

15 januari: leerlingen lesvrij - studiedag docenten

15 januari: Informatieavond Ouders en leerlingen groep 

8 15 t/m 21: januari Skireis klas 2

16 t/m 22 :januari Schoolexamenweek 2 voor klas 3

25 januari: Thorbecke Open dag, vanaf 16.00 uur 

25 februari t/m 1 maart: Voorjaarsvakantie

Thuisblijvers programma klas 2: spelletjes 
gevraagd!
Half januari gaat een groot deel van de 
tweedeklassers op wintersport. Traditiegetrouw 
organiseren we ook voor de thuisblijvers een 
programma met 
(sportieve )uitdagingen, samenwerkingsopdrachten, 
ontspanning en gezelligheid. Voor een van de 
programmaonderdelen hebben we graag de 
beschikking over gezelschapsspelletjes. Heeft u deze 
thuis liggen en mogen we ze lenen of hebben - u kunt 
ze afgeven bij de personeelskamer!

www.tvo-rotterdam.nl
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