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Leiden, november 2018 

 

 

Geachte ouder(s)/verzorger(s), 

 

 

De leerlingen van klas 2 hebben hun eerste periode in het tweede leerjaar achter de rug. Het lijkt erop dat zij 

hun weg hebben gevonden. De klassen bewegen leuk door elkaar heen, maar zijn ook als individuele groepen 

positief zichtbaar in de school. De vakken Duits en NASK waren in de eerste weken voor de leerlingen nog 

spannend, maar ook daar komen positieve verhalen terug. Er worden tijdens de lessen vragen in het Duits 

gesteld en er zijn een aantal prachtige werkstukken gemaakt voor het vak NASK. Als een probleem zich voor 

doet, dan zoeken de leerlingen contact met docenten en mentoren en dan wordt het probleem opgelost. Het is 

fijn om te zien dat die drempel laag is voor de leerlingen en er onderling goed gecommuniceerd wordt. De 

eerste toetsweek is inmiddels voorbij. Deze is vrij rustig verlopen. Knap hoe de leerlingen dit hebben opgepakt, 

voorbereid en uitgevoerd. De klassenvertegenwoordigers kwamen tijdens ons vaste overlegmoment nog met 

goede feedback en tips die we mee kunnen nemen naar periode 2.  

 

Naast alle ‘zakelijke’ activiteiten wordt er gelukkig ook nog af en toe kattenkwaad uitgehaald en lol met elkaar 

gemaakt. Zo springen de tweede klassers gewoon met elkaar door de gangen, worden verjaardagen uitbundig 

gevierd en worden er gezamenlijke spelletjes gespeeld.  

 

 
Klas 2 tussen de lessen door op de Mariënpoelstraat  
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Ook deze periode wil ik u middels deze periodebrief informeren over de stand van zaken op school. De 

volgende punten zal ik voorbij laten komen. Het is een behoorlijke lijst geworden, maar zeker de moeite waard 

om even goed door te nemen: 

1. Instagram 

2. Bijspijkerdag & Rapport  

3. Tafeltjesmiddagen/ -avonden 

4. Extra begeleiding leerlingen 

a. Steun-uur 

b. BOB-project 

c. Aandachttraining 

5. Decembermaand 

6. Semester 2 

 

1. Instagram  

Sinds vorig schooljaar bestaat er een officieel Instagram account van het Bonaventuracollege Mariënpoelstraat. 

Via foto’s en video’s proberen we het leven bij ons op school weer te geven. Er zijn al vele posts geplaatst over 

de studiereizen, verschillende lessituaties, experimenten, tussenuren en de toetsweek.  

 

Nieuwsgierig? U kunt het account vinden op: https://www.instagram.com/bonamarienpoell/  

We zijn ook te vinden via de Instagram app, dan typt u bonamarienpoell (let op dubbel L) in.  

Het Instagram account met ons eigen logo is de juiste.  

 

Uiteraard gaan wij netjes om met de privacy van onze leerlingen en collega’s. Er wordt dus altijd om 

toestemming gevraagd voor de foto en de plaatsing van de foto. De beheerder van het account is maar één 

docent en die organiseert ons account.  

 

2. Bijspijkerdag & Rapport  

Op dinsdag 27 november 2018 wordt de eerste bijspijkerdag van dit schooljaar georganiseerd. Op deze dag 

hebben de leerlingen geen reguliere lessen, maar kunnen wel uitgenodigd worden door docenten of mentoren 

om lesstof bij te spijkeren of bijvoorbeeld de voortgang met elkaar te bekijken en te bespreken. Leerlingen 

kunnen (moeten) ook zelf afspraken maken met de betreffende docenten om extra bijles te krijgen. Dat kan 

mondeling of via de ELO. De lesgevende docenten hebben diezelfde dag de rapportvergaderingen om met 

elkaar de ontwikkeling van uw zoon/dochter te bespreken. Vlak daarna krijgen de leerlingen hun eerste rapport 

mee naar huis.  

 

3. Tafeltjesmiddagen/ -avonden VAKdocenten 

Donderdag 6 december en maandag 10 december vinden de tafeltjesmiddagen/ -avonden plaats. Hier kunt u 

informatie uitwisselen met de VAKdocenten over uw zoon/dochter. Wat gaat er al goed op school of tijdens 

het leren van de stof? Wat kan er nog worden verbeterd of wat ervaart u anders dan uw zoon/dochter? Dit zijn 

vragen die centraal kunnen staan tijden het gesprek. We willen u vragen om uw zoon/dochter mee te nemen 

naar het gesprek. Het gaat immers om zijn/haar ontwikkeling en dat willen we met elkaar bespreken. Ieder 

gesprek zal ongeveer 10 minuten duren, onze vraag is daarom om goed voorbereid naar het gesprek te komen. 

Informatie over de inschrijving van tafeltjesavonden ontvangt u in een aparte brief. Ook de eerste bijeenkomst 

van het klankbord staat dan gepland. De uitnodiging wordt binnenkort naar de deelnemende ouders 

verzonden. 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjd29u8iJHWAhWOaFAKHQmBBpIQjRwIBw&url=http://gse.buffalo.edu/alberticenter&psig=AFQjCNGuZA64UnvUBeInCo1A2KHXNee2iA&ust=1504804693255284
https://www.instagram.com/bonamarienpoell/
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4. Extra begeleiding leerlingen 

Steun-uur 

Er zijn op de Mariënpoelstraat heel wat mogelijkheden om extra begeleiding voor onze leerlingen te 

organiseren. Zo hebben we iedere schooldag tijdens het 8e uur een steun- en inhaaluur. Leerlingen uit de 

onderbouw kunnen hier onder leiding van een vakdocent huiswerk afmaken, vragen stellen of een toets 

inhalen.  

 

BOB-project 

In de vorige periodebrief schreven we ook al over ons BOB-project, waarbij leerlingen uit de bovenbouw bijles 

geven aan de leerlingen van de onderbouw. Inschrijven voor deze bijlessen kunt u doen door een email te 

sturen aan mw. Teixeira (t.teixeira@bonaventuracollege.nl ) met de volgende informatie: naam en klas van de 

leerling, bij welk vak (of vakken) bijles wordt aangevraagd, en het emailadres van de contactouder/-verzorger.  

 

Aandachttraining 

Daarnaast is er in periode 2 ook de mogelijkheid om deel te nemen aan de aandachttraining, ook wel bekend 

als Mindfulness. De training wordt verzorgd door mevrouw Nieuwenhuis (docente Nederlands, mindfulness 

coach en mentor klas 2) Het gaat om een training van acht lessen. In de wekelijkse lessen ontdekken de 

leerlingen dat zij hun aandacht kunnen trainen. Door korte aandachtsoefeningen, uitleg, klassengesprekken en 

verhelderend videomateriaal worden leerlingen geprikkeld om zelf te ervaren wat het trainen van de aandacht 

voor effect kan hebben. Thema’s waarop ingegaan wordt zijn: hoe train je nu precies je aandacht/ 

concentratie, ‘drukte in je hoofd’, wat is stress, en hoe ga je om met gevoelens en gedachten? De training 

Aandacht kun je trainen! is gebaseerd op de wetenschappelijk onderzochte en effectief bevonden MBSR 

(mindfulness based stress reduction training). De brief om aan te melden vindt u in bijlage I. 

 

Lector 

De huiswerkbegeleiding door Lector is nu ook gestart. Een aantal tweede klassers doen al mee. Heeft uw 

zoon/dochter of u interesse dan kunt u voor meer informatie contact opnemen met Lector Studiebegeleiding 

via telefoonnummer 0882211444 of per e-mail: bona@lectorstudie.nl. 

 

5. Activiteiten  

Ook in periode 2 staan er weer een aantal leuke en belangrijke activiteiten op het programma voor de 

leerlingen uit klas 2. 

 

Decembermaand 

De decembermaand is een belangrijke maand op het Bonaventuracollege Mariënpoelstraat. Het is een maand 

waar we met zijn allen de gezelligheid op zoeken, maar ook stilstaan bij diegenen die het wellicht minder 

gezellig hebben op dat moment. Daar zetten we ons met de hele school voor in, zodat ook zij een fijn moment 

mogen beleven.  

 

Sinterklaas 

Woensdag 5 december 2018 vieren de leerlingen met hun eigen klas het Sinterklaasfeest. Het 1e tot en met het 

4e uur volgen zij gewoon les volgens het reguliere rooster. Het 5e en 6e uur komen de pakjes en surprises 

tevoorschijn en viert de klas samen met de mentoren en de hulpmentoren het feest. 

 

mailto:t.teixeira@bonaventuracollege.nl
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Kerstgala 

Op vrijdag 14 december 2018 staat de school volledig in het teken van het kerstgala. De aula wordt 

omgetoverd tot een spectaculaire en gezellige kerststal. De avond vindt plaats op school en begint met een 

klassendiner om 19.00 uur. Vanaf 20.00 uur is de dansvloer geopend tot 22.30 uur. Traditiegetrouw komt 

iedereen verkleed in de sfeer van het feest. We hopen op mooie jurken, pakken, glitters en glamour. We 

zouden het heel erg leuk vinden als de leerlingen ook verkleed naar school toe komen. Let op: leerlingen dienen 

hun schoolpas te laten zien om binnen te komen en wat kleingeld mee te nemen voor fris en snacks. Aan het 

einde van de avond kunnen de leerlingen opgehaald worden of zelfstandig naar huis fietsen. Goede afspraken 

daarover zijn belangrijk! 

 

Lichtjesavond 

De lichtjesavond vindt dit jaar op dinsdag 18 december 2018 plaats. De leerlingen van klas 1 en 2 bereiden deze 

avond samen met de mentoren en hulpmentoren voor. Voor het goede doel ontwerpen de leerlingen in kleine 

groepjes een eigen bedrijfje. U kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld het verkopen van thee/koffie of eigen 

gemaakte taarten en cupcakes, maar er worden ook nagelstudio’s, wensbomen en fotohoekjes opgezet. We 

mogen ook niet het ‘Rad van Fortuin’ in de aula vergeten en de verschillende muzikanten die op die avond 

spelen. Een leuk accent is dat alle lichten in de school uit gaan en de verschillende kraampjes verlicht worden 

door sfeervolle kerstverlichting. Met al deze activiteiten proberen we zoveel mogelijk geld in te zamelen voor 

“Favela Streets”. Deze stichting leidt kinderen op in Rio de Janeiro en Port au Prince om rolmodel te zijn voor 

hun leeftijdsgenoten. Dit jaar breiden zij het project uit naar Curaçao. Door middel van het eeuwenoude 

spelletje voetbal leren de kinderen samen te werken, regels en afspraken na te leven, te organiseren en biedt 

deze stichting de kinderen een mogelijkheid om van een opleiding te genieten. Daar willen we graag een 

steentje aan bijdragen. Vanaf 19.00 uur bent u van harte welkom! Vaders, moeders, broertjes, zusjes, opa’s en 

oma’s kunnen allemaal genieten van deze feestelijke markt. Op woensdag 19 december 2018 hebben de 

leerlingen het 1e uur vrij om bij te komen van alle festiviteiten.  

 

                
               Kerstgala 2017             Lichtjesavond 2017 

 

Kerst Inn 

Ieder jaar staan we op het Bonaventuracollege ook stil bij de ouderen onder ons. Dit doen we tijdens de Kerstin 

op donderdag 20 december 2018. Inwoners van de bejaardentehuizen in en rondom de omgeving Leiden 

worden uitgenodigd om een kerstshow bij te wonen. De show wordt volledig door docenten en leerlingen 

ontworpen en uitgevoerd. Tegelijkertijd geniet men van heerlijke hapjes en drankjes, eveneens geserveerd 

door onze eigen leerlingen. Mochten opa’s en oma’s van de leerlingen ook geïnteresseerd zijn, dan zijn zij 

eveneens van harte welkom vanaf 14.00 uur. Wilt u hen dan opgeven bij de mentor van de klas. De leerlingen 

zijn deze dag na het 4e uur uit, tenzij zij meehelpen die middag. Die hulp kunnen we goed gebruiken! 
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Kerstontbijt 

Op vrijdag 21 december 2018 sluiten we het kalenderjaar met alle leerlingen af tijdens een gezamenlijk 

kerstontbijt en kerstshow. We blikken terug op de eerste maanden op school en overhandigen de opbrengst 

van de lichtjesavond aan het goede doel. De mentoren bereiden deze ochtend met de leerlingen voor. 

 

 
Kerstfeest 2017 

 

Toetsweek 2 en Skiën 

Op maandag 14 januari 2019 start toetsweek 2 en dit jaar sluiten we die af door met alle tweede klassen te 

gaan skiën. We gaan na de laatste toets met zijn allen naar SnowWorld. Traditiegetrouw doen we dit altijd in de 

brugklas. Vorig schooljaar was daar met de brugklassen geen tijd voor door alle andere activiteiten. Daarom 

gaan we dit jaar alsnog met elkaar het avontuur aan. In januari ontvangt u nog verdere informatie over deze 

activiteit. Omdat we met alle tweede klassen gaan, is deze activiteit voor alle leerlingen verplicht. Leerlingen 

die wegens omstandigheden niet de piste op mogen/kunnen, krijgen onder begeleiding een andere opdracht 

mee. 

 
SnowWorld 2017 
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Semester 2. 

Dinsdag 22 januari 2019 start semester 2. Houd het rooster dan goed in de gaten! We starten dan de tweede 

helft van het schooljaar en dit gaat gepaard met een nieuw rooster. Dit gebeurt in verband met wisselingen van 

een aantal vakken zoals beeldende vorming, de TOPklassen en het aantal uur lichamelijke opvoeding. Bekijk 

samen met uw zoon/dochter goed het algemene rooster tegen die tijd in de ELO! 

 

Er staat een behoorlijk druk programma voor de deur, zowel voor de leerlingen als voor u. Mochten er nog 

vragen zijn, dan kunt u ons altijd bereiken via de mail.  

 

Wij wensen u en de leerlingen alvast hele fijne feestdagen toe en een gezond en leerzaam Nieuwjaar! 

 

 
Favela Street 2016-2017 

 

Met vriendelijke groet, 

Mede namens de mentoren, 

 

Mw. J. Wilmot, MSc 

Teamleider brugklas en klas 2 

j.wilmot@bonaventuracollege.nl  

mailto:j.wilmot@bonaventuracollege.nl
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Bijlage I: Brief aandachttraining voor leerlingen 

 

Beste ouders, 

 

In periode 2 en 3 is het voor uw zoon of dochter mogelijk om mee te doen aan een aandachttraining, ook wel 

bekend als Mindfulness. De training wordt verzorgd door mevrouw M. Nieuwenhuis in de onderbouw en door 

mevrouw F. de Jong in de bovenbouw. Het gaat om een training van 8 lessen.  

 

Informatie over de training: 

De aandacht is een instrument dat we gebruiken bij alles wat we doen, zeker op school. Alleen leren we vaak 

niet hoe we dat instrument ten volle kunnen benutten. Het trainen van de aandacht en deze bewust kunnen 

richten is een vaardigheid die voor opgroeiende jongeren onontbeerlijk is, zeker in deze hectische tijd. Er wordt 

veel van jongeren gevraagd, ook hun leven is vol en snel. Bij een aantal jongeren leidt dit tot slechte 

concentratie, stress en gejaagdheid, onzekerheid en kwetsbaarheid. Aandachttraining geeft jongeren 

handvatten om op een ontspannen manier om te gaan met de taken en de keuzes die op hun pad komen. Door 

de aandacht te trainen leren zij bewuster aanwezig te zijn in het ‘nu’. Dit kan bijdragen aan betere concentratie 

en betere prestatie op het gebied van school, sport, kunst, muziek. 

 

De training Aandacht kun je trainen!  

In de acht wekelijkse lessen ontdekken de leerlingen dat zij hun aandacht kunnen trainen. Door korte 

aandachtsoefeningen, uitleg, klassengesprekken en verhelderend videomateriaal worden leerlingen geprikkeld 

om zelf te ervaren wat het trainen van de aandacht voor effect kan hebben. Thema’s waarop ingegaan wordt 

zijn: hoe train je nu precies je aandacht/ concentratie, ‘drukte in je hoofd’, wat is stress, en hoe ga je om met 

gevoelens en gedachten? De training Aandacht kun je trainen! is gebaseerd op de wetenschappelijk 

onderzochte en effectief bevonden MBSR (mindfulness based stress reduction training). 

 

Aanmeldingsformulier: Aandachttraining voor leerlingen 

U kunt uw zoon / dochter aanmelden door onderstaand briefje mee te geven aan de betreffende docent. Of 

door een e-mail te sturen naar: m.nieuwenhuis@bonaventuracollege.nl  

 

Naam leerling: …………………………………………………………………………………………… 

Klas:   …………………………………………………………………………………………… 

Periode 2 of 3: …………………………………………………………………………………………… 

Is in de gelegenheid om mee te doen: 

O  Onderbouw: maandag het 8ste uur 

O Onderbouw: dinsdag het 8ste uur 

 

Eventueel verzuim van andere lessen zal met betrokken mentoren en docenten worden besproken. 

Wij zien de aanmelding graag tegemoet. 

 

Met vriendelijke groet, Mw. M. Nieuwenhuis en mw. F. de Jong 

mailto:m.nieuwenhuis@bonaventuracollege.nl

