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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 

Dag Datum Activiteit 

di 28-sep 7e t/m 9e: 5Havo tekenen 

wo 29-sep 7.20-20.00: Introductie activiteit zeilen 4Havo/Vwo 

do 30-sep 7.20-20.00: Introductie activiteit zeilen 4Havo/Vwo    
  

ma 4-okt Ouderraad 
di 5-okt 7e t/m 9e: 6Vwo tekenen 

wo 6-okt 4Havo/Vwo BSM Golf 
Info avond Etty goes Uganda 

do 7-okt 2e uur: Leerlingenraad 

    

di 12-okt Ontwikkeldag collega’s Het Vlier 
PWS dag 6vwo, andere leerlingen lesvrij 

School voor bovenbouw havo, atheneum en gymnasium 
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ma 18-okt Herfstvakantie t/m 22 oktober 

    
di 26-okt 20.00-21.00: Tactus online informatieavond "Scherm de Baas 2.0" 

wo 27-okt Lessen vervallen na het 6e uur; studieverlof leerlingen  
do 28-okt TE1 

SOMtoday gesloten 

vr 29-okt TE1 

    

Pauzeconcert 

In samenwerking met het Burgerweeshuis en Raster jongerenwerk heeft Colored Monkeys op 21 
september een concert gegeven. Onderstaand een sfeerimpressie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lagerhuis 

Heb je een mening of wil je er een vormen? En vind je het leuk om in een K-uur samen met andere leerlingen 
in een informele setting te debatteren en te discussiëren over allerlei onderwerpen? Schrijf je dan in voor 
het K-uur Lagerhuis op dinsdag het 8e uur. De eerste periode(s) is iedereen welkom. Rond Kerst maken we 
een selectie van leerlingen die in wedstrijdverband kunnen en willen debatteren. Waar we het zoal over gaan 
hebben? Denk aan stellingen als: 
• Het is terecht dat er een verplichte ‘Coronapas’ komt voor horecabezoek. 
• Bij een sollicitatiegesprek van een nieuwe docent moeten ook twee leerlingen aanwezig zijn. 
• De nieuwe regering moet voor minimaal de helft uit vrouwen bestaan. 
• Vaccinatie tegen Corona moet verplicht worden. 
• Jongeren hebben een verkeerd beeld van liefde en seks. 
Lijkt dit je leuk? Teken dan in! Het Lagerhuis wordt geleid door mevrouw Mulders (MLB) van Nederlands en 
meneer Meijer (MRP) van geschiedenis. 
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Studiedag 
Vandaag, 24 september, zijn er geen lessen vanwege een studiedag van docenten. Wel zijn er overal in de 
school examenleerlingen aan het werk voor hun PWS. Mooi om te zien! 
 

Roosterzaken 
Leerlingen in de bovenbouw hebben meer tussenuren in hun rooster dan in de onderbouw. Dat komt omdat 
we in de bovenbouw te maken hebben met clustergroepen en leerlingen dus telkens in wisselende 
samenstelling les krijgen. Het heeft ook te maken met een breed aanbod van keuzevakken dat we onze 
leerlingen willen bieden. 
Het aantal tussenuren varieert per leerling. Veel leerlingen maken gebruik van studienissen en mediatheek 
om de tijd goed te benutten.  
Het rooster is dit jaar gemaakt door een expert van Zermelo, omdat onze eigen roostermaker helaas is 
uitgevallen. Normaal gesproken probeert een roostermaker al in de zomervakantie het rooster waar mogelijk 
te verbeteren. Dit jaar kon dat proces pas na de vakantie worden opgestart.  
We hebben gelukkig vervangers voor de roosterwerkmaker benoemd. Alle verzoeken van leerlingen zijn 
ondertussen door de roostermaker bekeken en waar mogelijk verwerkt. Ze gaan zich nu richten op de 
toetsweek en eventuele aanpassingen voor periode 2. 
 

Schoolkantine 
Onze cateraar van afgelopen jaar is ermee gestopt. We hebben nu een nieuwe cateraar in de hand genomen 
die in de B-kantine allerlei broodjes en drankjes zal gaan verkopen. Na de herfstvakantie starten we daarmee. 
 

Vlier app 
Tijdens de ouderavonden kwam De Vlier-app ter sprake. Deze is echter niet meer actief.  
Mededelingen en eventuele roosterwijzigingen zijn te vinden op de website van de school onder: 
https://hetvlier-ehl.nl/praktisch  
Lesuitval is zichtbaar in Zermelo.  
 

Fietsroute Margijnenenk – Overstichtlaan 
In de week van 4 oktober wordt gestart met werkzaamheden aan de fietsroutes langs de Margijnenenk, 
Lebuïnuslaan en Overstichtlaan. Enige overlast is dus mogelijk. 
 
  

https://hetvlier-ehl.nl/praktisch
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Feestcommissie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cursus Spaans 2021-2022 

Hablamos español! 
 
Na de herfstvakantie starten er weer beginnerscursussen Spaans op het Vlier. 
Deze zijn toegankelijk voor alle leerlingen van het Vlier, die willen kennismaken 
met deze mooie en belangrijke taal!  
 
De lessen worden ook dit jaar gegeven door mevr. drs. Annette Delmaar, 1e graads docente Spaans.  
 
De lessen vinden plaats tijdens de K-uren op donderdag het 1e en 2e uur, daarbij is het 1e uur met name 
gereserveerd voor de HAVO-leerlingen en het 2e uur voor de VWO leerlingen.   
 
Het betreft 15 lesuren, verspreid over verschillende weken in de maanden november tot juni. De kosten 
bedragen 100,= euro voor 15 lessen, inclusief lesmateriaal. Er zijn geen proeflessen, maar deelnemers mogen 
na uiterlijk 3 lessen zich nog bedenken, zij ontvangen het desbetreffende bedrag dan terug. 
 
Aanmelden kan vanaf nu via de docente: a.delmaar@ettyhillesumlyceum.nl   
U kunt haar ook benaderen voor vragen en verdere informatie. 

mailto:a.delmaar@ettyhillesumlyceum.nl
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.eloswiringherlant.nl/wp-content/uploads/2013/02/vlag_spanje.jpg&imgrefurl=http://www.iconshut.com/spanje-vlag-zwaaien-icons/dT1hSFIwY0RvdkwzQXhMbkJyWTJSdUxtTnZiUzl6Y0dGdWFtVXRkbXhoWnkxNmQyRmhhV1Z1WHpRMk1qa3lNeTVxY0djfHVyPWh0dHA6Ly9ubC5waG90YWtpLmNvbS9waWN0dXJlLXNwYW5qZS12bGFnLXp3YWFpZW5fNDYyOTIzLmh0bXx3PTYyNnxoPTQzOXx0PWpwZWd8/&h=293&w=392&tbnid=Af4T27XxCAWu0M:&docid=B-3Ak4nxwheNmM&ei=5rABVu_yFcaVaKK5laAO&tbm=isch&ved=0CD0QMygJMAlqFQoTCO_9m-y0i8gCFcYKGgodolwF5A
mailto:feestcommissievlier@gmail.com
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Opvangklas Studiekring 

Vanaf donderdag 28 oktober start de eerste toetsweek op onze school. Studiekring biedt voorafgaand en in 
de toetsweek ondersteuning in de vorm van de Toetsweek Opvangklas voor leerlingen van Het Vlier. Voor 
meer informatie zie de bijlage bij deze Nieuwsbrief. 

Corona 

Vanaf zaterdag 25 september zijn de mondkapjes in scholen niet meer verplicht. Dat is erg fijn!  
Afgelopen week hebben we gelukkig geen meldingen gekregen van leerlingen die positief getest zijn op het 
coronavirus. Wel vragen we je om bij klachten thuis te blijven en je te laten testen.  
 
 
 



 

 

 

  

 
 

   
 

 

 

 

 

Betreft: Toetsweek OpvangKlas 

 

Geachte ouder(s), verzorger(s), 

Vanaf donderdag 28 oktober staat de eerste 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: 

• woensdag 20 oktober t/m vrijdag 22 oktober van 09:00-12:00 uur (herfstvakantie) 

• maandag 25 oktober t/m dinsdag 26 oktober van 15:15-18:15 uur 

• woensdag 27 oktober t/m vrijdag 29 oktober van 13:00-16:00 uur 

• maandag 1 november t/m woensdag 3 november van 13:00-16:00 uur 

 

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

• woensdag 27 oktober t/m vrijdag 29 oktober van 13:00-16:00 uur 

• maandag 1 november t/m woensdag 3 november van 13:00-16:00 uur 

 

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 donderdag 14 oktober 2021 en voor een 

week donderdag 21 oktober. 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 

  

mailto:deventerhetvlier@studiekring.nl
mailto:dianasterken@studiekring.nl


 

 

 

  

 
 

   
 

 

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:  

 

 

___________________________  ___________________________ 
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