
NIEUWSBRIEF REIJERWAARD COLLEGE, JUNI 2021

Beste leerlingen, ouder(s)/verzorger(s),

Dit is de nieuwsbrief van het Reijerwaard College. Via deze nieuwsbrief houden wij u graag op 

de hoogte van de nieuwtjes en activiteiten op onze school. Hebt u na het lezen van deze 

nieuwsbrief nog vragen? Neem dan gerust contact op met de mentor van uw kind, of met mij. 

Vriendelijke groeten,

Babs Venema, Intern begeleider Reijerwaard College

 

Eerste dag Laatste dag Vakanties 

18 oktober 2021 24 oktober 2021 herfstvakantie 

27 december 2021 9 januari 2022 kerstvakantie 

28 februari 2022 6 maart 2022 voorjaarsvakantie 

15 april 2022 18 april 2022 goede vrijdag/ Pasen 

25 april 2022 8 mei 2022 meivakantie 

26 mei 2022 27 mei 2022 hemelvaart 

6 juni 2022 7 juni 2022 pinksteren 

8 juli 2022 21 augustus 2022 zomervakantie 

Vakantierooster schooljaar 2021/2022



Eerste schooldag

Maandag 30 augustus  is een 
kennismakingsdag met de mentor. 
Uiterlijk donderdag 26 augustus ontvangen 
ouders/ leerlingen hiervoor een uitnodiging 
van de desbetreffende docent. 
Dinsdag 31 augustus is de eerste 
schooldag van 08.30 - 14.15 uur. 

Benodigdheden schooljaar 
2021/2022

Studiedagen

Op het Reijerwaard College heeft de 
leerling de onderstaande zaken nodig:

● Goed gevulde etui met onder andere:
○ pennen, potloden & 

kleurpotloden (minimaal: rood, 
geel, groen, blauw);

○ gum & puntenslijper;
○ passer, koershoekmeter, 

geodriehoek & liniaal;
○ minimaal 2 schriften met 

hokjes (1 cm) & minimaal 5 
schriften met lijntjes; 

○ Rekenmachine Casio (type 
FX82MS);

○ USB stick van minimaal 16 
GB;

○ In Ears of koptelefoon voor 
digitaal werken.

● Gymkleding: 
○ korte en/of lange broek;
○ gymschoenen met witte zool 

(niet buiten gedragen);
○ T-shirt;
○ eventueel deodorant (geen 

spuitbus)

Opstartweken 

Volgend jaar hopen we weer een normaal 
schooljaar te hebben met volle klassen. Dit 
zal voor iedereen weer even wennen zijn. 
Om het schooljaar goed te starten en een 
fijne groepsdynamiek neer te zetten 
hebben we een opstartplan gemaakt. 
Mentoren plannen voor hun klas leuke 
activiteiten om zo een goede sfeer in hun 
klas te creëren. Op deze manier kunnen 
leerlingen weer op een leuke manier 
wennen aan elkaar. 

Studiedag vrijdag 3 september 2021

Studiedag maandag 25 oktober 2021

Studiedag vrijdag 24 december 2021

Studiedag dinsdag 7 juni 2022 (dag na pinksteren)

Leerlingvrije dag vrijdag 8 juli 2022

Daarnaast zal er elke week aandacht zijn voor de gedragsverwachtingen 
om de leerlingen goed en op een leuke wijze kennis te laten maken met 
de schoolregels. Er wordt de eerste weken actief gestuurd op het 
ontwikkelen/verbeteren van schoolse vaardigheden.



Klassenindeling 

Volgend schooljaar zijn de klassen als 
volgt ingedeeld.

Gedragsverwachting 

Ik gebruik geen fysiek geweld.

Tijdens lestijd zijn alle mobiele devices 
ingeleverd

Ik gebruik geen verbaal geweld

Ik blijf van iemand anders zijn spullen af

Ik laat iemand uitspreken

We luisteren allemaal naar elkaar/ Ik luister naar 
al het personeel op school

Ik kom op tijd op school

Ik heb alleen geluid van mobiele devices via 
oordopjes 

Ik discrimineer en pest andere leerlingen niet

Klas Mentor(en) e-mailadres 

RC1 Mevr. Dijks wtees@yuliusonderwijs.nl 

RC2 Mevr. Noordzij (ma- di- wo) 
Dhr. van de Lught (do & vr) 

snoordzij@yuliusonderwijs.nl 
arvanderlugt@yuliusonderwijs.nl

RC3 Mevr. Paimin 
Mevr. van der Weel (wo)

rpaimin@yuliusonderwijs.nl
 

RC4A Dhr. Jansen wojansen@yuliusonderwijs.nl

RC4B Dhr. van ‘t Westende 
Mev. Venema (do) 

e-evantwestende@yuliusonderwijs.nl

Voor het schooljaar 2020- 2021 zijn er nieuwe 
gedragsverwachtingen opgesteld. 
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Boeken bestellen

Alles over het bestellen
Het aanbod dat wij voor onze leerlingen 
hebben geselecteerd vindt u op de bestel 
flyer. Hoe u kunt bestellen wordt in deze 
flyer stap voor stap uitgelegd. Om u te 
helpen bij het maken van uw keuze vindt 
u extra informatie en specificaties in de 
webshop van The Rent Company.

Rent Company Chromebooks 
schooljaar 21/22 

Het belang van digitaal onderwijs heeft 
zich het afgelopen jaar bewezen. Om 
bij te dragen aan de digitale 
ontwikkeling van iedere leerling hebben 
we op het Reijerwaard College gekozen 
om met Chromebooks in de klas te 
werken. Voor de organisatie hiervan 
zijn we een samenwerking aangegaan 
met The Rent Company. De missie van 
The Rent Company is: ‘Elke leerling 
toegang geven tot digitaal onderwijs.’ 
Daarom bieden zij Chromebooks aan 
tegen huur of koop, met daarbij het 
Easy4u zekerheidspakket voor service, 
garantie en schade- en diefstaldekking. 
Daarmee is uw zoon of dochter altijd 
verzekerd van een werkende 
Chromebook in de klas en heeft u er 
geen omkijken meer naar.

Extra informatie
Voor aanvullende informatie en uitleg is er 
een speciale informatie pagina gemaakt. Hier 
is alles terug te vinden over The Rent 
Company en het Easy4u zekerheidspakket.

De schoolboeken die op het Reijerwaard 
college  worden gebruikt, worden geleverd 
door Van Dijk. De kosten van zowel de leer- 
als de werkboeken zijn voor rekening van 
het Reijerwaard college, leerlingen die dit 
schooljaar al bij ons zaten hebben samen 
met een docent de boeken besteld. Voor de 
nieuwe leerlingen moet u als 
ouder/verzorger dit zelf doen. Het 
boekenpakket kan vanaf begin juli besteld 
worden, tot uiterlijk in de laatste week van 
de zomervakantie. Bestellingen die later 
geplaatst worden kunnen niet meer 
gegarandeerd geleverd worden.

Het bestellen werkt als volgt:
● Ga naar www.vandijk.nl;
● Kies als plaats waar de school staat 

‘Rotterdam;
● Kies als school ‘Reijerwaard 

college’;
● Kies het juiste leerjaar en niveau;
● Kies, als uw kind in leerjaar 3 of 4 

zit, ook de juiste vakken.

Wanneer de boeken tijdig zijn besteld dan 
ontvangt u uiterlijk een week voor de start 
van het nieuwe schooljaar de boeken van 
Van Dijk. U ontvangt een email wanneer de 
boeken verzonden worden. De boeken 
worden bezorgd op het afleveradres dat aan 
Van Dijk is doorgegeven. Uw kind moet de 
boeken meenemen naar school op de 
eerste schooldag. 
De boeken dienen thuis gekaft te worden, 
zodat de boeken gedurende het schooljaar 
netjes blijven. 

http://www.vandijk.nl


19 Juni is Malu geboren, de dochter van 
mevrouw Perez Santana. Iedereen maakt het 
goed;  Malu, haar trotse ouders en grote 
broer! 

Niet lang na de vakantie zien we Mevrouw 
Perez Santana weer gezellig terug.

Dit jaar zullen er 17 leerlingen het 
Reijerwaard College verlaten met een 
volledig diploma. Op vrijdag 16 juli zullen 
zij hun diploma in ontvangst nemen. 
Enkele van hen stromen door naar de 
havo. De meesten gaan een 
vervolgopleiding doen op mbo niveau 
3/4.

Wij wensen iedereen veel succes in de 
toekomst!

Geslaagd!

Even voorstellen: 

Mijn naam is Sylke Noordzij en ik zal het 
aankomende schooljaar als docent starten 
op het Reijerwaard College. Het afgelopen 
jaar heb ik hier al stage gelopen als 
biologiedocent en lesgegeven aan alle 
leerjaren. Ik heb dit met veel plezier en 
enthousiasme gedaan, dus ik ben blij dat ik 
het aankomend schooljaar terug mag komen 
als docent! 

Naast de lerarenopleiding biologie aan de 
Hogeschool Rotterdam heb ik ook mijn 
mastergraad in de filosofie behaald aan de 
Erasmus Universiteit Rotterdam. Hier heb ik 
mij gericht op het filosofieonderwijs en heb 
ik als filosofiedocent gewerkt in het 
voortgezet onderwijs. 

In mijn vrije tijd doe ik graag aan Braziliaans 
Jiu Jitsu, boksen, klimmen en zwemmen. De 
aankomende zomer staat echter vooral in 
het teken van klussen, omdat mijn man en 
ik samen met onze kat Pico onlangs vanuit 
Rotterdam naar Oud-Beijerland zijn 
verhuisd. De zomer zal daarom vooral in het 
teken staan van klussen in huis en de tuin. 

Baby nieuws!

Ik kijk er naar uit om 
volgend jaar als docent aan 
de slag te gaan op het 
Reijerwaard College en ga 
er mijn best voor doen om 
er samen met de leerlingen 
een succesvol en vooral 
ook leuk schooljaar van te 
maken!

Klimbos!

In de laatste week van het schooljaar zijn  
jaar 1, 2 en 3 naar het klimbos geweest! 
Het was een leuke afsluiting van het 
schooljaar. We hopen volgend jaar op 
meer activiteiten.


