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De nieuwsbrief verschijnt dit schooljaar eens per 14 dagen. Via deze nieuwsbrief willen we jou als leerling  
en u als ouder/verzorger informeren over allerlei activiteiten en ontwikkelingen binnen Het Vlier.  
    

Planning komende 4 weken   

Op grond van corona kunnen er wijzigingen ontstaan 

Dag Datum Wat 

ma 13-dec Deze week voorlopig PWS Vwo inleveren 

di 14-dec 12.00: inleveren toetsen herkansingen op examenbureau 
7e t/m 9e: 6 vwo tekenen 
8e: Teambijeenkomst (8e uur voor leerlingen vervalt, behalve voor het 
koor en leerlingen 6 vwo tekenen) 
Reserve MR 

do 16-dec 1e en 2e: voorspelen alle leerlingen muziek  
(koor, orkest, songs van de leerlingen), bovenkantine 

vr 17-dec Inleveren definitief PWS 5 havo, incl. reflectieverslag 

    

di 21-dec Online presentatieavond PWS 6 vwo 
Reserve MR 

do 23-dec Ontwikkeldag docenten 
Herkansingen TE1  

School voor bovenbouw havo, atheneum en gymnasium 
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vr 24-dec Inleveren definitief PWS 6 vwo 
1e t/m 3e: les volgens rooster 
11.05: activiteit met mentor, daarna vakantie 

  Kerstvakantie 25/12/21 - 09/01/22 

ma 10-jan Afname CPE Vwo beeldend t/m 18-5-22 
Overstappers van 5H naar 5V melden op het decanaat 

do 13-jan Lessen vervallen na het 6e uur; studieverlof leerlingen 

vr 14-jan TE2 
SOMtoday gesloten 

    

ma 17-jan TE2 

di 18-jan TE2 
MR vergadering 

wo 19-jan TE2 

do 20-jan TE2 

vr 21-jan TE2 

    

 

Presentatie profielwerkstukken havo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gistermiddag waren de PWS-presentaties voor 5 havo. Vanwege corona kon dat helaas niet ’s avonds met 
ouders erbij plaatsvinden, maar presenteerden leerlingen hun PWS aan elkaar. Zoiets blijft spannend, maar 
de leerlingen mogen trots zijn op het resultaat! De begeleiders waren zeer tevreden over het niveau en de 
creativiteit. 
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Paarse vrijdag 

Vandaag is het Paarse Vrijdag. Dit is een dag waarop scholieren en studenten door het dragen van de kleur 
paars op school hun solidariteit kunnen tonen met lhbt+'ers. In Nederland wordt de dag sinds 2010 ieder jaar 
op de tweede vrijdag van december gehouden op initiatief van de Gender & Sexuality Alliance (GSA). Ook op 
Het Vlier hebben we een groep leerlingen die actief zijn voor GSA. Zij hebben de kantines versierd met paarse 
ballonnen en vlaggen en deelden paarse polsbandjes uit.  
Dit jaar valt Paarse Vrijdag samen met de Internationale dag voor de Rechten van de Mens, die standaard op 
10 december wordt gevierd. In samenwerking met het Etty Hillesum Lyceum is door de Deventer 
jongerenwerkorganisatie Raster een filmpje gemaakt onder de titel ‘Kleurrijk Deventer’, waarin aandacht 
wordt gevraagd voor diversiteit. Daarin is o.a. ook een interview opgenomen met een van onze leerlingen, 
Alex Lambeek uit 6 vwo. Dit filmpje is vandaag door 45 verschillende organisaties via hun social media 
kanalen gedeeld. Het filmpje is ook op onze website te zien: klik hier. In de grote pauzes is deze film op Het 
Vlier vertoond. Vandaag stond er in De Stentor een interview met Alex. Dit artikel is hier te lezen. 
 

 

 

 

  

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F0SUBSPbFgxI&data=04%7C01%7Cm.kleineschaars%40ettyhillesumlyceum.nl%7C82e266f3e0cf43ca000308d9bbda616d%7C78ccc6ac6d1b4306b16096aaf239df61%7C0%7C0%7C637747368879032252%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=5seVFHCdaGvYAJk%2FG1JRD%2FZLGtGp3QEQJLvLXF%2Bq%2BPg%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.destentor.nl%2Fdeventer%2Fdankzij-transgender-alex-17-kleurt-heel-deventer-paars-veel-mensen-zijn-niet-meer-gewoon-hetero~aed31729%2F&data=04%7C01%7Cm.kleineschaars%40ettyhillesumlyceum.nl%7C82e266f3e0cf43ca000308d9bbda616d%7C78ccc6ac6d1b4306b16096aaf239df61%7C0%7C0%7C637747368879042202%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=PeELzQVkcGKILKJpCoQRUSJ%2FTl1B5lBdjwK46jPviBw%3D&reserved=0
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Een wedstrijd voor de beste jonge vertalers uit de Europese Unie 

De Europese Commissie houdt elk jaar een online 
vertaalwedstrijd voor middelbare scholen in de EU. 
Deelnemers kunnen vrij kiezen vanuit welke 
officiële EU-taal en naar welke andere officiële EU-
taal ze willen vertalen. Een goede vertaling is 
nauwkeurig, foutloos, vlot geschreven en creatief.  
 
Ruim 750 scholen in Europa doen mee aan deze wedstrijd. Het Vlier is ook dit 
jaar ingeloot samen met 29 andere scholen in Nederland. Vijf leerlingen van 6 
vwo hebben op donderdag 25 november van 10.00 - 12.00 uur deelgenomen 
aan deze wedstrijd. 
o Renske Brouwer (van Engels naar Nederlands vertaald) 
o Mila Kedde (van Engels naar Nederlands vertaald) 
o Sophie van Gulik (van Engels naar Nederlands vertaald) 
o Rianne Poppema (van Engels naar Nederlands vertaald) 
o Alaric Vonk (van Duits naar Nederlands vertaald) 
 
De bekendmaking van de winnaars vindt in februari 2022 plaats.  
Fingers crossed. 
 
Vanessa van der Laan-Lobo 
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Presentatieavond profielwerkstukken vwo 

Tot onze spijt kan een van mooiste avondactiviteiten van het jaar niet doorgaan. Vanwege de aangescherpte 
coronamaatregelen mag de presentatieavond van de profielwerkstukken van het vwo niet live georganiseerd 
worden binnen de muren van Het Vlier.  
Natuurlijk krijgen onze leerlingen wel de gelegenheid om hun profielwerkstuk te presenteren. Dat gebeurt 
online op de al geplande avond, dinsdag 21 december. Ook ouders en andere belangstellenden kunnen erbij 
zijn. Via de link die de leerlingen van hun begeleider ontvangen kunnen alle belangstellenden de presentatie 
online volgen. We hopen dat er veel interesse zal zijn voor het eindresultaat van maanden hard werken. We 
wensen onze leerlingen veel succes op 21 december en hopen dat de ‘aanwezigen’ fantastische presentaties 
te zien krijgen en wellicht zelfs enkele verdiepende vragen kunnen stellen aan de profielwerkstukgroepjes.  
U bent van harte welkom! 
 

Voorlichting voor leerlingen 5 havo in het Deventer ziekenhuis 

HBO opleiding Medische Beeldvormende en Radiotherapeutische Technieken 

Voor Corona gingen de leerlingen van 5 havo met het vak NLT voor de module ‘medische beeldvorming’ altijd 
naar het Deventer ziekenhuis. Tijdens deze bezoeken bleek dat er bijna elk jaar leerlingen waren die 
belangstelling hebben voor de hbo-opleiding Medisch Beeldvormende en Radiotherapeutische Technieken, 
kortweg MBRT. 
 
Ons contact in het Deventer Ziekenhuis heeft aangeboden om in deze coronatijd zelf voorlichting te geven 
over de MBRT-opleiding en over de praktijk in het Deventer Ziekenhuis. Het is zeer bijzonder dat zij en haar 
collega’s in deze zeer drukke tijd in de zorg hiervoor openstaan en tijd willen vrijmaken voor onze leerlingen. 
Een rondleiding over de afdeling maakt deel uit van deze voorlichtingsactiviteit die gepland wordt na de 2e 
toetsweek in januari 2022. 
 
Wanneer je je wilt opgeven voor deze voorlichtingsactiviteit, mail dan vóór 24 januari naar: 
m.dirken@ettyhillesumlyceum.nl.  
 

Nieuws van het decanaat 

Cijferlijst selectiestudie (5 havo/6 vwo) 
De examenleerlingen hebben een mail ontvangen ter voorbereiding op de aanmelding voor een eventuele 
selectiestudie (numerus fixus), in sommige gevallen wordt er namelijk een officiële cijferlijst opgevraagd. Om 
ervoor te zorgen dat de leerlingen deze op tijd  ontvangen, moeten ze hun aanvraag uiterlijk 9 januari 
doorgeven (cijferlijst EHL). Vanaf 26 januari kunnen de cijferlijsten opgehaald worden op het decanaat. 
 
Nieuwe webinars over studiekeuze op de Vlier-website 
Studiekeuze? Het decanaat staat voor je klaar - Etty Hillesum Lyceum | Het Vlier (hetvlier-ehl.nl) 
Oudervoorlichter Hermien Miltenburg geeft samen met studenten elke maand een webinar voor ouders en 
aanstaande studenten: 
14 december 2021 Aanmelden Studeren als je (extra) ondersteuning nodig hebt 
12 januari 2022 Aanmelden Twijfelen aan je studiekeuze 

mailto:m.dirken@ettyhillesumlyceum.nl
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.office.com%2Fr%2FdwtDMg01Z1&data=04%7C01%7Cm.kleineschaars%40ettyhillesumlyceum.nl%7C476e315acbe942b357df08d9b9739f1d%7C78ccc6ac6d1b4306b16096aaf239df61%7C0%7C0%7C637744728500589611%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=LZDu4Y0V8Yf2dHV5uDSfIQPhLGSNq%2BRDGxt8mswkA0g%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fhetvlier-ehl.nl%2Fonderwijs%2Fstudiekeuze-het-decanaat-staat-voor-je-klaar&data=04%7C01%7Cm.kleineschaars%40ettyhillesumlyceum.nl%7C476e315acbe942b357df08d9b9739f1d%7C78ccc6ac6d1b4306b16096aaf239df61%7C0%7C0%7C637744728500589611%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=xi%2FUp7sak2ewVh4ls4q67GG%2B%2BmNbag7O6sWrgpHKjnY%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fchannel.royalcast.com%2Flandingpage%2Fwur%2F20211214_1%2F&data=04%7C01%7Cm.kleineschaars%40ettyhillesumlyceum.nl%7C476e315acbe942b357df08d9b9739f1d%7C78ccc6ac6d1b4306b16096aaf239df61%7C0%7C0%7C637744728500599560%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=K1qYoqEk5eI3t2y702DqPAgOJrHlcDwfeEWqF9%2F0RKs%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fchannel.royalcast.com%2Flandingpage%2Fwur%2F20220112_1%2F&data=04%7C01%7Cm.kleineschaars%40ettyhillesumlyceum.nl%7C476e315acbe942b357df08d9b9739f1d%7C78ccc6ac6d1b4306b16096aaf239df61%7C0%7C0%7C637744728500609516%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=1MlEsCkmOebTPRi4ryRH9pepbGgkOSV%2Fna6OdVMETfA%3D&reserved=0
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16 februari 2022 Aanmelden Doorstromen van hbo naar de universiteit 
16 maart 2022 Aanmelden Alles over geldzaken 
 
 

Online Career Days (4 havo/5 vwo) 
Ieder jaar worden de Career Days georganiseerd. Tijdens deze dagen 
ontdekken leerlingen in het voortgezet onderwijs (4 havo en 5 vwo) de 
grote variatie aan technische beroepen en bedrijven. Dit jaar organiseert 
Jet-Net & Tech-Net een online-editie van 13 t/m 17 december 2021. 
Tijdens deze week vol leuke online activiteiten maken leerlingen op 

verschillende manieren kennis met werken in de techniek. Een leerling kan (gratis) deelnemen aan een of 
meerdere activiteiten vanuit de klas, maar ook individueel vanuit huis. Op maandag 13 december is de aftrap 
en kan er kennisgemaakt worden met de zeven werelden van techniek. Dinsdag en woensdag zijn er 
speeddates met technische medewerkers van grote en kleine (internationale) bedrijven. Op donderdag is er 
een workshop ‘Hacken’ en op vrijdag gaan teams uit het hele land met elkaar de strijd aan wie de meest 
(creatieve) technologie in huis heeft. Voor meer info en aanmelding ga naar: https://jet-net.nl/online-career-
days/  
 

Etty Goes Uganda 

Als bijlage 1 is de Nieuwsbrief van Etty Goes Uganda d.d. november 2021 toegevoegd. 
 

Studiekring 

Vanaf vrijdag 14 januari start toetsweek 2. Studiekring organiseert als ondersteuning voorafgaand en in de 
toetsweek wederom de ToetsWeek OpvangKlas voor de leerlingen van Het Vlier. Zie bijlage 2 voor meer 
informatie. 
 

Corona 

Zoals jullie vast gehoord hebben mag je bij milde klachten thuis een zelftest doen. Als die test negatief is mag 
je gewoon naar school. 
Afgelopen week is bij 2 leerlingen corona geconstateerd. Sterkte en beterschap gewenst! 
 
 
 
 
 

Bijlagen:  
1. Nieuwsbrief Etty Goes Uganda, november 2021 
2. Brief Studiekring 

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fchannel.royalcast.com%2Flandingpage%2Fwur%2F20220216_1%2F&data=04%7C01%7Cm.kleineschaars%40ettyhillesumlyceum.nl%7C476e315acbe942b357df08d9b9739f1d%7C78ccc6ac6d1b4306b16096aaf239df61%7C0%7C0%7C637744728500619473%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=d5ZJVad%2FR7xauReTRmUClXTGBkWXlaKCMohSg%2Fv1Ct0%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fchannel.royalcast.com%2Flandingpage%2Fwur%2F20220316_1%2F&data=04%7C01%7Cm.kleineschaars%40ettyhillesumlyceum.nl%7C476e315acbe942b357df08d9b9739f1d%7C78ccc6ac6d1b4306b16096aaf239df61%7C0%7C0%7C637744728500619473%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=ViqeNpduh6%2FEzmNv2gl90xKBUyQdgGYzRzYhMVHA4Zo%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fjet-net.nl%2Fonline-career-days%2F&data=04%7C01%7Cm.kleineschaars%40ettyhillesumlyceum.nl%7C476e315acbe942b357df08d9b9739f1d%7C78ccc6ac6d1b4306b16096aaf239df61%7C0%7C0%7C637744728500629429%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=KD0exNn8MzCe%2Fc%2Fp2jG7AQsI0VUdeUtB%2BCWT%2BoMBg5E%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fjet-net.nl%2Fonline-career-days%2F&data=04%7C01%7Cm.kleineschaars%40ettyhillesumlyceum.nl%7C476e315acbe942b357df08d9b9739f1d%7C78ccc6ac6d1b4306b16096aaf239df61%7C0%7C0%7C637744728500629429%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=KD0exNn8MzCe%2Fc%2Fp2jG7AQsI0VUdeUtB%2BCWT%2BoMBg5E%3D&reserved=0
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Het nieuwe schooljaar is in-
middels alweer een aantal 
maanden onderweg. Daarom is 
het de hoogste tijd om u te 
informeren over de status van 
Etty Goes Uganda. 

Helaas kon de Oegandareis 
eerder dit jaar door de corona-
crisis niet doorgaan. De situatie 
in zowel Nederland als Oegan-
da stond niet toe dat wij met 
een groep ambassadeurs naar 
Oeganda konden afreizen. 
Daar kwam nog bij dat de 
scholen in Oeganda al geruime 
tijd gesloten waren, waardoor 
er ook weinig werkzaamheden 
ter plaatste uitgevoerd zouden 
kunnen worden. 

Gelukkig zijn er nog veel acties 
uitgevoerd en hebben wij een 
gedeelte van dat geld nu al in 

kunnen zetten. Hierover leest u 
later meer. 

Desondanks gaan wij ervan uit 
dat wij in februari 2023 wel 
weer naar Oeganda kunnen 
gaan. Daarom stonden de afge-
lopen maanden in het teken 
van het werven van nieuwe 
ambassadeurs. Tijdens de twee 
voorlichtingsbijeenkomsten 
voor leerlingen was de belang-
stelling bijzonder groot. Ook 
tijdens de voorlichting voor de 
ouders (daarover later meer) 
waren er veel toehoorders. 

Mede hierdoor hebben wij 
bijna 50 nieuwe aanmeldingen 
binnen gekregen! Een hartstik-
ke mooi getal, zeker gezien het 
feit dat de reis eerder dit jaar 
niet door kon gaan. 

Inmiddels zijn de ook de selec-
tiedagen al succesvol verlopen. 
Wij hopen u in de volgende 
nieuwsbrief aan onze nieuwe 
ambassadeurs voor te kunnen 
stellen. 

Wij hebben er veel zin in om 
weer te beginnen! 

We zijn weer begonnen... 

December 2021 

We zijn weer begonnen... 1 

Afscheid nemen... 1 

… en verwelkomen! 2 

Terugblik op de voorlichtings-
avond 

2 

Selectiedagen 2 

Nieuws van de stichting 3 

Huidige situatie Oeganda 3 
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Hoort zegt het voort:

Hier komen binnenkort  
nieuwe acties te staan. Blijf 
onze nieuwsbrief in de gaten 
houden! 

Afscheid nemen... 
Zomer 2015 kreeg ik de kans 
me aan te sluiten bij, toen nog, 
Vlier goes Uganda. Doordat 
Mark de Vrij stopte kwam er 
een plaats beschikbaar naast 
Anke Hamstra en Gré Leffers. 
Affiniteit met Afrika had ik 
(2,5 jaar in Zuid-Afrika ge-
woond en in een vorige baan 
een project in Angola gedaan), 
dus ik was welkom, maar dan 
wel als penningmeester, want 
Anke en Gré vonden dat ze 
niet zoveel met cijfertjes had-
den. 

Sindsdien zijn er zes jaar ver-
streken, zes jaar waarin we 
twee keer naar Uganda zijn 
gegaan, Vlier goes Uganda 
hebben gewijzigd in Etty goes 
Uganda, Stichting Etty goes 
Uganda hebben opgericht,  
het Etty goes to School Fund 

het levenslicht zag, maar voor-
al zes jaar waarin we tientallen 
Ugandese leerlingen een kans 
op een iets betere toekomst 
hebben gegeven en 54 leer-
lingen van Het Vlier veel heb-
ben laten leren. Helaas hebben 
we, door corona, maar 36 van 
die leerlingen mee kunnen 
nemen naar Uganda. Die 36 
leerlingen hebben daar een 
onvergetelijke tijd gehad en 
voor sommigen was het zelfs 
‘life changing’. 

Onvergetelijk zijn voor mij de 
dankbaarheid van David 
(‘conrector’ op de middelbare 
school), de zwemmarathons, 
de diepgaande gesprekken in 
de bus, de safari’s en nog veel 
meer momenten. 

Maar na lang beraad en met 
pijn in het hart heb ik besloten 
te stoppen met het project. Ik 
wens Rinske, Jurriën, Kees en 
Anke veel succes met de 
voortzetting ervan. 
————————— 
Brian zal in de komende 
maanden zijn taken als pen-
ningmeester overdragen aan 
Jurriën. Wij willen hem ontzet-
tend bedanken voor al het 
werk dat Brian voor EGU 
heeft gedaan! 



Op dinsdag 16 en donderdag 
18 november hebben wij, ge-
durende in totaal 4 uur, alle 
leerlingen die zich als potenti-
ële ambassadeur hebben aange-
meld mogen ontmoeten. Het 
was een mooie aanvulling op 
de brieven, filmpjes en knutsel-
werken die wij als motivatie-
brief hebben ontvangen. Tij-
dens de selectiemomenten gin-
gen de leerlingen aan de slag 
met samenwerkingsopdrachten 
en leerden ze elkaar beter ken-
nen. Het waren vier intensieve, 
maar ook ontzettend leuke 
uren. 

Nu rest ons de mooie taak om 
uit deze grote groep topleer-
lingen een selectie van ambas-
sadeurs te gaan maken. Geen 
makkelijke opgave, want alle 
leerlingen brengen wel iets 
positiefs in het groepsproces. 

Wij hopen in de loop van de-
cember de nieuwe ambassa-
deurs aan u voor te kunnen 
stellen. 

Met het vertrek van Brian Saal is er een 
plaats vrijgekomen in het Etty Goes Ugan-
da team. Gelukkig hebben we goed nieuws: 
oud teamlid Anke Hamstra komt het team 
opnieuw versterken. Hieronder stelt zij 
zich (opnieuw) aan u voor: 

Wat leuk dat ik weer mee mag naar Oegan-
da! In 2010 wandelden mijn vriendin en 
collega Gré Leffers het kantoor van de 
directeur binnen met een snood plan: met 
leerlingen een project beginnen in Oegan-
da! Na een aantal jaren hard werken en 
bouwen aan dit prachtige onderwijsproject 
staat Etty goes Uganda stevig in de schoe-

nen: met leerlingen die door middel work-
shops, acties, profielwerkstukken, samen-
werken en de reis naar Oeganda komen tot 
waardevolle leer- en levenservaringen. Sa-
men met onze collega’s in Oeganda ver-
sterken we het onderwijs in beide landen. 
Verbinding is het toverwoord. Door geza-
menlijk te werken aan een hoger doel, bele-
ven onze leerlingen succeservaringen, wat 
bijdraagt aan zelfvertrouwen en leerver-
mogen. 
Mijn hart zit in Etty goes Uganda. Voor 
mij is het de verwerkelijking van mijn on-
derwijsidealen. Fijn dat het team van Kees, 
Jurriën en Rinske me weer in hun midden 

gaat verwelkomen. 
 
Zoals onze Oegandese collega’s zeggen: 
Are we together? Yes! 

Selectiedagen 
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De voorlichtingsavond voor ouders en 
verzorgers was dit jaar op woensdag 6 ok-
tober. Het aantal aanmeldingen was groot: 
uiteindelijk hebben wij ouders en verzor-
gers van meer dan vijftig leerlingen mogen 
verwelkomen. Daarnaast waren veel leer-
lingen zelf ook meegekomen. 
Gelukkig was er ondersteuning van een 
klein leger aan oud-ambassadeurs, die met 
hun eigen enthousiaste verhalen een mooie 
kleur aan de avond gaven. Ook  was één 
van de partners van onze stichting, Ruud 

Boon van Kinderen van Uganda, aanwezig 
om te vertellen op welke manier wij elkaar 
ondersteunen. 
 
Na afloop van de bijeenkomst was er ruim-
te om in kleine groepen vragen te stellen 
aan de begeleiders en de oud-
ambassadeurs. 
 
We kunnen spreken van een succesvolle 
avond en wij willen alle deelnemers nog-
maals bedanken voor alle inzet! 

Terugblik op de voorlichtingsavond 

… en verwelkomen! 



Nieuws van de stichting 
Gelukkig heeft de Etty goes Uganda stich-
ting ook niet stilgezeten.  

Net als in voorgaande jaren biedt de stich-
ting een aantal leerlingen in Oeganda on-
dersteuning bij het betalen van het school-
geld. In de afgelopen maanden hebben wij 
een nieuwe groep leerlingen mogen spon-
seren, waardoor deze leerlingen dit jaar 
onderwijs kunnen volgen.  

Tijdens de sluiting van de scholen in Oe-
ganda zijn een aantal docenten een kleine 
tomatenkwekerij begonnen. Om deze op-

start mogelijk te maken heeft de stichting 
financiële ondersteuning geboden. Een 
mooi project, aangezien deze moestuin 
dankzij eenmalige steun jarenlang in bedrijf 
kan blijven. Hieronder en hiernaast ziet u 
enkele foto’s. 
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Huidige situatie in Oeganda 
De coronapandemie heeft ook in Oegan-
da haar sporen nagelaten. Zoals in de 
vorige nieuwsbrief al gecommuniceerd 
werd, zijn de scholen tijdens de gehele 
pandemie gesloten geweest. 

In Oeganda is onze partner Tamar gestart 
met grootschalige vaccinatie vanuit haar 
gezondheidscentrum en weeshuis. Ook in 
Oeganda worden hier dus momenteel 
stappen in gezet. Haar ondervoedingspro-
gramma is druk en er worden veel kin-
deren geholpen aan voedsel en medicij-
nen.  

Doordat de economie lange tijd stil is 
komen te liggen door de maatregelen om 
het coronavirus te beteugelen is de ar-
moede flink toegenomen. Mensen hebben 

geen inkomen en er is meer honger.  

De scholen zijn nog dicht, maar het lijkt 
erop dat deze in het nieuwe schooljaar na 
de jaarwisseling weer open gaan. De leer-
lingen hebben dan twee jaar geen onder-
wijs genoten. Veel docenten hebben 
noodgedwongen andere banen aan moe-
ten nemen om rond te kunnen komen. 
Hun inkomen van hun baan als docent is 
komen te vervallen omdat leerlingen geen 
schoolgeld hebben voldaan in de periode 
dat ze geen onderwijs konden krijgen 
gedurende de lockdown in Oeganda.    

Het is fijn om te horen dat in ieder geval 
de scholen (en daarmee ook de werkgele-
genheid van de lokale docenten) weer 
zullen gaan beginnen. Wij hebben daarom 

goede hoop dat ook wij in 2023 weer naar 
Oeganda kunnen gaan. 



Onze school is een samenwerkingsverband aangegaan met 
twee Oegandese scholen: de lagere Kasozischool en de mid-
delbare Kijjabwemischool.  

Onze Nederlandse partner is de Deventer NGO ‘Kinderen 
van Uganda’, die zich al bijna twintig jaar inzet om het 
onderwijs voor kinderen in Oeganda te steunen en samen-
werkt met lokale professionals. Daarnaast werken we sa-
men met de Stichting Bulungi, die de opvang verzorgt voor 
kinderen met een beperking. 

Etty goes Uganda heeft de volgende doelstellingen: 

Bewustmaking, kennis, vaardigheden en betrokkenheid van 
onze leerlingen vergroten.  

Achttien leerlingen reizen in februari 2023 af naar Oegan-
da. Zij ontwikkelen workshops die zij aan de leerlingen van 
de lagere school gaan geven. Dit zijn workshops op het ge-
bied van  sport en spel, theater en beeldende vorming. Tij-
dens het bezoek aan de middelbare school staan activiteiten 
op het gebied van ‘cross cultural communication’ en 
‘lifeskills’ centraal.  

Wij proberen met onze ondersteuning aan te sluiten bij de 
hulpvraag van onze partners. Zo zijn de workshops op het 
gebied van sport en spel ontwikkeld op verzoek van de 
school.  

Onze leerlingen ontwikkelen lesbrieven en zoeken sponsors 
voor lesmaterialen zodat de docenten in Oeganda de activi-
teiten kunnen herhalen en verder kunnen ontwikkelen.  

We sparen voor de Kijjabwemischool voor de inrichting van 
een praktijklokaal en voor de verbetering van de schooltuin 
die via een onderwijsleertraject omgebouwd gaat worden naar 
een boslandbouwtuin. 

Voor de middelbare school hebben we in 2016 een school-
fonds opgericht, waardoor kinderen voor wie het schoolgeld 
niet betaald kan worden geselecteerd kunnen worden voor 
het Etty goes to school Fund. Sinds 2017 gaan jaarlijks 
vier nieuwe leerlingen op onze kosten naar school. Tijdens 
de coronapandemie heeft het onderwijs in Uganda stilgele-
gen. Recent hebben we het toch weer vier nieuwe studenten 
kunnen sponsoren die nu, dankzij het Fonds, onderwijs 
kunnen genieten!  

 

Bezoek ons op het web: 

EttyGoesUganda.nl 
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Ambassadeurs: 
De selectiemomenten voor de nieuwe ambassadeurs zijn 
afgerond. Voor het einde van het jaar hopen wij hier een 
lijst met nieuwe ambassadeurs te hebben staan. 
 
 
 
 
 
 
 
Begeleiders: 
Rinske Groot Koerkamp; docent economie 
Kees Koenen; docent scheikunde 
Jurriën ten Hoeve; docent LO en BSM 
Anke Hamstra; docent maatschappijleer en MAW 
 

Facebook: Etty goes Uganda 
Instagram: Ettygoesuganda 
Correspondentieadres:  
Het Vlier 1; 7414 AR Deventer 
 

 



 

 

 

  

 
 

   
 

 

 

 

 

Betreft: Toetsweek OpvangKlas 

 

Geachte ouder(s), verzorger(s), 

Vanaf donderdag vrijdag 14 januari 2022 staat de tweede toetsweek ingepland. Studiekring heeft 

voor deze periode, als ondersteuning, de ToetsWeek OpvangKlas voor de leerlingen van Het Vlier. 

Rust in de toetsweek 

Voorafgaand en in de aankomende toetsweek organiseert Studiekring de Toetsweek OpvangKlas op 

Het Vlier. In deze klas kunnen leerlingen uit alle klassen onder toezicht en in alle rust de toetsen 

voorbereiden. Wanneer de leerling dit vraagt is er de mogelijkheid om overhoord te worden. In deze 

opvangklas wordt het huiswerk niet gecontroleerd. Wij bieden puur een rustige plek om zelfstandig 

te kunnen werken. 

 

Na deelname aan de ToetsWeek OpvangKlas is het grootste deel van het leerwerk gedaan en hoeven 

leerlingen thuis minder te doen. Dat geeft rust, zekerheid en zelfvertrouwen. 

 

De leerling kan zich inschrijven voor een of twee weken begeleiding. 

 

Voor de periode van twee weken gaat het om de volgende data en tijden: 

• donderdag 6 en vrijdag 7 januari van 09:00-12:00 uur (kerstvakantie) 

• maandag 10 januari t/m woensdag 12 januari van 15:15-18:15 uur 

• donderdag 13 en vrijdag 14 januari 14:00-17:00 uur 

• maandag 17 januari t/m donderdag 20 januari van 14:00-17:00 uur 

 

Voor een week gaat het om de volgende data en tijden: 

• woensdag 12 januari van 15:15-18:15 uur 

• donderdag 13 januari van 14:00-17:00 uur 

• maandag 17 januari t/m donderdag 20 januari van 14:00-17:00 uur 

 

Het kan zijn dat in verband met het rooster de tijden aangepast worden. Dit laten we per mail aan 

de leerlingen en ouders weten. 



 

 

 

  

 
 

   
 

 

Er is door ons getracht rekening te houden met de roosters van de leerlingen. Als uw kind deelneemt 

aan de Opvangklas, wordt hij of zij verwacht vanaf de begintijd en is hij of zij verplicht tot het eind te 

blijven. Wanneer uw zoon of dochter later begint of een keer eerder weg mag, verzoeken wij u 

vriendelijk dit via een e-mail naar dianasterken@studiekring.nl te laten weten. 

 

De kosten bedragen € 95,00 per leerling voor vijf of zes middagen en € 161,00 voor tien of elf 

middagen. Inschrijven is mogelijk voor minimaal vijf middagen. Om in te schrijven vult u het 

inschrijfformulier onderaan deze brief in. U mag de gegevens ook per mail aan 

dianasterken@studiekring.nl sturen.  

 

N.B.: De leerlingen zullen op volgorde van binnenkomst van de inschrijving worden geplaatst. 

Uiterste inschrijfdatum voor de periode van twee weken is vrijdag 24 december 2021 en voor een 

week maandag 10 januari 2022. Later inschrijven betekent dat we uw kind helaas niet meer 

gegarandeerd kunnen plaatsen! 

 

Voor meer informatie kunt u terecht bij Diana Sterken Vestigingscoördinator Studiekring Deventer 

Het Vlier. 

 

Met een groet, 

 

Diana Sterken 

Vestigingscoördinator Studiekring Deventer Het Vlier 

Mobiel 06 53858953 
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Inschrijven Toetsweek Opvangklas (TWOK) 

 

Naam leerling     ………………………………………………………………………… 

Mailadres leerling    ………………………………………………………………………… 

Telefoonnummer leerling   ………………………………………………………………………… 

Geboortedatum leerling   ………………………………………………………………………… 

Adres      ............................................................................. 

Postcode/Woonplaats    ............................................................................. 

Klas, niveau en profiel    ………………………………………………………………………… 

 

Naam ouder/verzorger    ………………………………………………………………………… 

Telefoonnummer    …………………………………………………………………........ 

E-mail ouder/verzorger    ………………………………………………………………………… 

 

We sturen voor de Toetsweek Opvangklas een contract. Dit kunt u digitaal ondertekenen. Na het 

ondertekenen plannen we de leerling in. Door een mandaat af te geven wordt het bedrag 

automatisch van uw rekening afgeschreven. U ontvangt voorafgaand per mail een factuur. 

 

Datum:      Handtekening:  

 

 

___________________________  ___________________________ 


