
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
AGENDA 
 
8 november   theaterworkshop in de klas voor leerlingen uit de  
   VVO en jaar 1 
22 november   Scholing, leerlingen om 12.50 uur vrij  
29 november   Sinterklaasviering  
30 november en 1 december  Vuurwerkvoorlichting 
7 en 8 december   COC voorlichting 
12, 13 en 14 december   Leerlingenbespreking, leerlingen om 11.45 uur vrij 
22 december   Kerstmarkt 
23 december   Kerstontbijt, 
24 december t/m 8 januari  Kerstvakantie 
 

 
Rekenen 
Op maandagmiddag 31 oktober heeft het team een scholing gevolgd rondom rekenen. We 
hebben met elkaar het rekenonderwijs geïnventariseerd en besproken. In het voorjaar komt er 
een vervolg. We willen het rekenonderwijs nog beter maken. 
De scholing werd verzorgd door Wilfred Hofstetter. 
 
De OuderKlankBordGroep 
De OKBG is woensdag 2 november bijeen geweest. Dit was de 1e bijeenkomst, we hebben 
het gehad over de inhoud van de informatiegids. Hier komen voor het komende jaar een 
paar aanpassingen. Daarnaast zijn de ouders op de hoogte gebracht van een aantal 
ontwikkelingen binnen school en hebben we agendapunten voor de 2e vergadering 
opgesteld. 
 
Voorlichtingen leerlingen basisschool 
De voorlichtingen voor de leerlingen van de basisschool beginnen weer. Op 7 en 8 november 
staan we op de scholenmarkt in de Euroborg. 
Van 21 t/m 24 november zijn er voorlichtingsmomenten op verschillende scholen voor 
voortgezet onderwijs in de stad. 

Informatie hierover vindt u op de website Scholenmarkt Groningen 
 
Theaterworkshop ‘Wat doe jij?’ 
Wat doe jij? Is inspringtheater in de klas: een theatrale workshop waarbij leerlingen samen 
met de acteurs verschillende scenario’s uitproberen. Het thema daarbij is (digitaal) pesten. 
De tafels en stoelen gaan aan de kant en de acteurs spelen een korte scène, waarin duidelijk 
sprake is van een pest-situatie en waarin de verschillende partijen die hier een rol in spelen 
herkenbaar worden neergezet.  
De spelleider nodigt de leerlingen vervolgens uit om te reageren: ben je het eens met wat hier 
gebeurt? Wat zou je kunnen doen om het op te lossen? Samen met de acteurs proberen de 
leerlingen hun suggesties uit.  
 
Al vele jaren werken wij samen met theater ‘De Steeg’ en ook deze keer zal het weer een feest 
zijn om ze op de school te mogen ontvangen op 8 november a.s. De theaterworkshops is voor 
leerlingen uit de VVO groepen en de leerlingen uit leerjaar 1. 
 

Tienerschool 
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https://www.scholenmarktgroningen.nl/


 

Sinterklaas 
 

Op dinsdag 29 november gaan we in alle klassen de verjaardag van 
Sinterklaas vieren tijdens project. In de klassen worden lootjes getrokken. 
We hebben met elkaar afgesproken dat leerlingen naast het cadeautje ook 
een surprise en een gedicht maken. 

De grote vraag blijft natuurlijk; Zal Sinterklaas ons dit jaar ook vereren met een bezoek? 
 
 
Vuurwerk 
De tijd van vuurwerk is in aantocht. Op school besteden we hier op 30 november en  
1 december aandacht aan! 
Daarnaast willen we ook uw medewerking vragen. Wilt u met uw dochter/zoon/pupil hun 
gedrag rond vuurwerk doornemen. 
Het is goed om te weten dat meenemen/verhandelen/afsteken van vuurwerk 
verboden is (ook op en in de omgeving van school). Vanuit school zal er altijd 
aangifte gedaan worden bij de politie wanneer een leerling betrapt wordt bij 
overtreding van deze regels! 
Vaak ligt er nog vuurwerk van vorig jaar, waar leerlingen soms mee naar school 
komen. 
Op school zijn we erg blij met uw medewerking hierin 
  
Op 30 november en 1 december wordt er onder begeleiding van HALT een voorlichting 
gegeven op school voor de groepen VVO en de jaar 1 leerlingen. 
 
Voorlichting HALT (vuurwerk) overlast.  
De jaarwisseling is voor veel mensen een feest, toch gaat het ook wel eens fout. Jaarlijks 
worden zo'n 1.500 jongeren naar Halt gestuurd omdat zij zich niet aan de vuurwerkregels 
houden. Maar ook vernielingen, brandstichting, geluidsoverlast en het lastigvallen van 
hulpdiensten zijn situaties die veel voorkomen tijdens oud en nieuw. 
 
Aanpak 
Halt geeft jaarlijks zo'n duizend voorlichtingen 'Overlast rond de jaarwisseling'. Tijdens deze 
voorlichting gaan zij in op verschillende overlastsituaties en de gevolgen voor een ander. Ook 
gaan ze in op de regels rondom vuurwerk en vertellen zij de leerlingen hoe zij veilig vuurwerk 
kunnen afsteken. Veel jongeren op deze leeftijd zijn erg gevoelig voor wat leeftijdsgenootjes 
doen en vinden en handelen in de groep vaak anders dan alleen. Daarom speelt het thema 
groepsdruk een belangrijke rol in de Halt-voorlichting. Door middel van een opdracht ervaren 
de jongeren dat je verschillende rollen in een groep hebt. De Halt-medewerker praat ook met 
de leerlingen over hoe zij ervoor kunnen zorgen dat zij niet in de problemen komen door 
groepsdruk. 
 
Wat levert het op? 
De voorlichting 'Overlast rond de jaarwisseling' zorgt er voor dat jongeren de regels kennen 
en dus niet uit onwetendheid een overtreding begaan. Kennis van illegaal vuurwerk en het 
veilig afsteken zorgt voor minder ongelukken. Door bewust stil te staan bij de gevolgen van 
vuurwerkoverlast, houden jongeren meer rekening met hun omgeving. 
 
Halt-straf 
Als jongeren van 12 tot 18 jaar zich niet aan de wettelijke regels houden, dan kunnen zij door 
de politie naar Halt worden gestuurd voor een Halt-straf. Bij Halt krijgen ze een passende 
interventie, die bestaat uit een aantal gesprekken, excuus maken en het maken van een 
leeropdracht. Schade vergoeden hoort ook bij deze interventie.  
Voor vernieling en brandstichting kan een jongere ook naar Halt worden gestuurd 
 

  



 

Provinciaal Jeugddebat 2022 
Afgelopen donderdag 3 november hebben 8 leerlingen van de Simon van Hasseltschool 
meegedaan aan het Provinciaal Jeugddebat. In het Provinciehuis zijn Tim, Zeineb, Esmeé, 
Soli, Deven, Mewoogye, Lotte en Madelon samen met zo’n 35 leerlingen van andere scholen 
uit de provincie Groningen het debat aangegaan met statenleden uit de gemeenteraad van 
Groningen over een drietal maatschappelijke thema’s. Het was een ontzettend leuke en 
leerzame dag. Binnenkort horen we of één van onze leerlingen door mag naar het landelijk 
Jeugddebat: we houden u op de hoogte!  
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Wij met z’n allen!! 

- We houden ons aan de looproute 

- we ventileren zoveel mogelijk 

- We ontsmetten onze handen bij binnenkomst 

- een mondkapje mag 


