
NIEUWSBRIEF REIJERWAARD COLLEGE, SEPTEMBER 2022

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

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

Tamara Perez Santana, 
schooldirecteur Reijerwaard College

 

NIEUWSBRIEF

Bowlen

Op het Reijerwaard College besteden we 
gedurende de eerste weken van het 
schooljaar uitgebreid aandacht aan de 
gedragsverwachtingen van onze school - 
de Gouden Weken. 

De gedragsverwachtingen zijn tijdens de 
ouderavond gepresenteerd. Elke week 
staat een gedragsverwachting centraal 
waarmee we de leerlingen het gewenste 
gedrag willen aanleren om een fijn en 
leerzaam jaar met elkaar te hebben. 

Gouden weken



Even voorstellen:

Graag stel ik via deze nieuwsbrief het Reijerwaard Team aan u voor. Op onze school zet het 
team zich in voor een veilig pedagogisch schoolklimaat, waarbinnen leerlingen tot leren komen 
en ze de mogelijkheid hebben hun eigen talent te ontwikkelen. Ons streven is om leerlingen zo 
goed mogelijk voor te bereiden op en te begeleiden naar het vervolgonderwijs. 
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Man tracker

In de week van 5 september stond er voor alle klassen de activiteit man tracker gepland. Deze 
activiteit in Bergschenhoek stonden in het teken van groepsvorming. De klas moest als team 
drie checkpoints af verspreid in het gebied achter outdoorvalley. Tijdens deze tocht moesten 
zij niet afgetikt worden door de twee collega's op de mountainbike. 

De gekste taferelen hebben we gezien, leerlingen die heel hard voor de mountainbike uit 
hebben gerend onder het luid aanmoedigen van klasgenoten, leerlingen die zich hebben 
verstopt in het riet en zelfs leerlingen die we helemaal niet hebben gezien door hun goede 
teamwork. Bij elk checkpoint hebben de leerlingen een groepsfoto gemaakt om te laten zien 
dat ze de tikkers te slim af waren. 



Vorige week was de eerste editie van 
'Decent Friday', een dag waar leerlingen 
worden aangespoord zo netjes mogelijk 
naar school te komen om zo het belang 
van representativiteit onder de aandacht 
te brengen.

Bij deze editie hadden veel leerlingen hun 
best gedaan om net gekleed naar school te 
komen, waardoor het selectiecomité voor 
een moeilijke keuze kwam te staan. 
Daarom kwamen er ditmaal niet één, maar 
twee winnaars uit de bus!
Nissa uit RC2 en Luca uit RC4 gefeliciteerd 
en veel plezier met het presentje!

Decent friday De leerling-klankbord-groep

Na een tijdje van afwezigheid, zijn we sinds dit 

schooljaar weer gestart met de 

leerling-klankbord-groep (LKG). In deze 

leerlingenraad zitten vertegenwoordigers uit 

iedere klas. Onder leiding van de heer Jansen zal 

de LKG iedere zes weken samenkomen om 

allerhande zaken te bespreken. 

Leerlingen kunnen via hun 

klassenvertegenwoordiger zelf punten aandragen 

voor de vergadering. Ieder punt zal serieus 

worden behandeld. Hoewel het initiatief voor een 

klassenfeest meer kans van slagen heeft dan de 

vraag om 10 weken extra vakantie. 

Aan het einde van de zomervakantie 
hebben onze onderburen 
(organisatie Horizon) camera’s laten 
plaatsen op het gezamenlijke 
buitenterrein. Er zijn al meerdere 
inbraakpogingen gedaan bij hen 
namelijk. 
Met de camera’s hoopt Horizon 
inbrekers af te schrikken en schade 
in de toekomst te beperken.

Het camerasysteem voldoet aan de 
huidige wet- en regelgeving. Dat 
houdt bijvoorbeeld in dat de 
camera’s pas na schooltijd aangaan.

Mocht u nog vragen hebben, laat u 
het dan gerust weten.

Camera's buiten

Youz
Het leven is in een korte tijd veel veranderd, voor 
iedereen vraagt dit flexibiliteit en creativiteit. Dit 
kan soms zorgen voor spanningen, verveling en 
veel zelfstandigheid.
Daarom biedt Youz verslavingszorg in 
samenwerking met de school en de gemeente een 
online ouderavond aan voor u. Er zijn verschillende 
thema avonden.

● 27 september: Digitale balans 19.30 – 21.00 uur.
● 3 november: Experimenterende pubers, wat doe je 

ermee? 19.30 uur – 21.00 uur.

Bent u geïnteresseerd in meerdere thema’s dan kunt u zich 
daarvoor aanmelden. 
https://www.youz.nl/specialismen/preventie/cursus-training/-/
ouderavonden 

Youz is beschikbaar voor vragen en advies. Op 
www.puberenco.nl kunt u meer informatie vinden over diverse 
middelen, lachgas, gamen, social media en roken.
Ook vind u hier tips over opgroeiende en nieuwsgierige tieners. 
Het kan zijn dat u een specifieke vraag heeft of een situatie wilt 
voorleggen. Dan mag u altijd contact met ons opnemen. Dit 
kunt u doen door een mail te sturen naar preventie@youz.nl

Voor leerlingen is er ook een site waar zij terecht kunnen, 
namelijk; www.maakjekeus.nl. Mocht u meer nodig hebben dan 
enkel advies, dan zijn er ook (digitale) mogelijkheden 
beschikbaar.
We kunnen onder andere motiverende gesprekken voeren met 
jongeren over het gebruik en/of gamegedrag. Ook als u als 
ouder behoefte heeft aan opvoedondersteuning, dan mag u 
hier gebruik van maken.
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