
 

Beste ouders/ verzorgers, 

 

Voor u ligt de eerste uitgave van de nieuwsbrief van Penta Hoogvliet 2022-2023. Met deze 

nieuwsbrief willen wij u op de hoogte stellen van wat er allemaal in en rondom school gebeurt.  

 

De opstartperiode met o.a. kamp klas 1, excursies en de obstacle run zit erop. Alle nieuwe 

leerlingen zijn inmiddels gewend en de school is in vol bedrijf. In het algemeen kijken we terug 

op een goede start en gaan we vol goede moed de komende periode tegemoet.   

 

Ontruimingsoefening 

Twee keer per jaar houden we een (onaangekondigde) 

ontruimingsoefening. Totaal onverwacht ging op 

dinsdag27 september vlak na de pauze het 

ontruimingsalarm af. Zou het echt zijn of toch een 

oefening? Gelukkig nam iedereen het alarm serieus en 

was de laatste leerlingen binnen 4 minuten uit de school. 

Na exact 5 minuten waren de etages gecheckt door de 

BHV-ers. Een mooi resultaat, maar laten we hopen dat we 

de oefening nooit in de praktijk hoeven te brengen.  

 

 

Kamp klas 1 

In de week van 12 t/m 16 september zijn de leerlingen van 

leerjaar 1 op kamp geweest. Het kamp was in Rheeze. 

Tijdens het kamp hebben leerlingen deelgenomen aan 

diverse activiteiten en spellen om elkaar beter te leren 

kennen. Het kamp was een enorm succes en de collega’s en 

leerlingen hebben een leuke tijd gehad met elkaar. 

 

 

 
 
 
 
 

Vuurwerk 

Dat vuurwerk slechts een beperkte tijd mag worden 

afgestoken is algemeen bekend en om die reden heeft de 

politie ook dit jaar weer aangekondigd dat zij zeer streng zal 

optreden als er voor de jaarwisseling toch vuurwerk wordt 

afgestoken. 

Wij zijn daar blij mee, want als school zien wij natuurlijk ook 

de gevaren in en we moeten er niet aan denken dat er een 

ongeluk zou gebeuren met een van onze leerlingen. 

Om die reden hebben we ook dit jaar weer een heel 

duidelijke afspraak gemaakt met de politie: 

 

Een leerling die vuurwerk bij zich heeft, of vuurwerk afsteekt wordt onmiddellijk geschorst en 

overgedragen aan de politie. Hij kan dan een stevige boete en daarnaast een taakstraf 

tegemoet zien. 

 

 

 

 

 



 

 

Kledingvoorschriften 

Het wordt weer langzaamaan kouder buiten en dat betekent dat de wintergarderobe weer van 

zolder gehaald kan worden. Op school lopen veel leerlingen de klas in met een jas aan. Dit is 

echter niet de bedoeling. Er hangen door heel de school kapstokken waar de jas aan 

opgehangen kan worden. De jas kan natuurlijk ook in het kluisje bewaard worden. Het is 

belangrijk dat er goed gelucht worden in ons schoolgebouw en daarom willen we als tip 

meegeven: trek laagjes aan, en laat de naveltruitjes vooral thuis. 

 

Kamp en excursies klas 3 

Half september gingen we met elkaar op pad. De een 

koos voor de stedentrips in Nederland en de ander 

voor een sportieve ervaring in de Belgische 

Ardennen. We hebben het ontzettend fijn gehad met 

elkaar. Bedankt voor jullie gezelligheid. Hierbij een 

aantal foto’s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penta Obstacle RUN 

Op 8 september jl. vond de Pentabrede Obstacle Run in 

de Bernisse plaats. Leerlingen van Penta konden zich hier 

vrijwillig voor inschrijven en zich laten sponsoren voor 

het goede doel de Maxima-stichting. Het was de eerste 

keer dat er een dag als deze gezamenlijke werd 

georganiseerd. De leerlingen die meededen waren erg 

enthousiast. Volgend jaar weer?! 

 

Penta on stage 

De scholen van Penta hebben een talentenjacht 

georganiseerd: Penta on Stage. Vanuit Hoogvliet doen er 

aardig wat talenten mee: twee dansgroepen, 

muziektalenten en zangers/ zangeressen. In deze periode 

zijn de voorrondes voor de uiteindelijke finale die wordt 

gehouden in theater de Stoep te Spijkenisse. 

 

FF vlot 2e slot 

We hebben de laatste tijd geconstateerd dat veel fietsen op het schoolplein niet op slot staan.  

Ons advies is: 

 

 
 

 

 



 

Vapen 

Misschien heeft u er weleens van gehoord: vapen of in het 

Nederlands: dampen. Vapen is eigenlijk het “roken” van 

een e-sigaret en is behoorlijk populair onder tieners en 

jongeren.  

Waarom vapen jongeren eigenlijk?  

1. Vapen is “lekkerder” dan het roken van een normale 

sigaret. Vooral de vele smaakjes zoals bijvoorbeeld 

fruit, mojito en kaneel zijn aantrekkelijk voor 

jongeren. 

2. E-sigaretten zijn makkelijk verkrijgbaar en relatief 

goedkoop. 

3. Aan sommige e-sigaretten is nicotinezout 

toegevoegd, hierdoor is de nicotine minder vies. 

4. Influencers promoten e-sigaretten. 

Wat zijn de risico’s van het gebruiken van een e-sigaret? 

Een e-sigaret heeft niet de giftige verbrandingsproducten van tabak, maar in de damp komen 

wel schadelijke stoffen vrij, zoals nicotine en propyleenglycol (aldus het Trimbos Instituut). 

Deze damp kan sporen van giftige en kankerverwekkende stoffen bevatten, wat nadelige 

gevolgen kan hebben voor de gezondheid. Wanneer je dit rookt kan dit leiden tot irritatie en 

schade aan de luchtwegen, hartkloppingen en een verhoogde kans op kanker.  

Wat zorgelijk is, is dat er steeds meer aanwijzingen zijn dat gebruik van een e-sigaret voor 

jongeren een opstap is naar het roken van tabakssigaretten. Doordat jongeren al gewend zijn 

aan de nicotine is de stap naar het roken van een gewone sigaret namelijk kleiner. 

Op onze school willen we een simpel en duidelijk signaal afgeven: niet doen!  

We zijn een rookvrije en dus ook ‘vapevrije’ school. Als een leerling het in de school of op het 

schoolterrein gebruikt, dan pakken we het af en krijgt deze leerling naast een gesprek een 

passende sanctie. 

 

Training Zterk  

De leerlingen van leerjaar 2 basis/kader/mavo hebben de 

afgelopen weken de vervolgtraining van Zterk gevolgd. 

Zterk is een antipestprogramma waar leerlingen door middel 

van sport en spel in combinatie met theoretische uitleg leren 

omgaan met groepsdruk en het aangeven en respecteren van 

grenzen. 

 

Aansprakelijkheid bij schade of diefstal van een mobiele 

telefoon 

De mobiele telefoon is niet meer weg te denken in onze samenleving. Ook op school is de 

mobiele telefoon dominant aanwezig. De leerling is zelf verantwoordelijk voor zijn telefoon. 

Ook als de leerling zijn telefoon in de les wil gebruiken. Bij de lessen lichamelijke opvoeding op 

het buitenveld kan de telefoon ingeleverd worden bij de docent die de telefoons achter slot en 

grendel legt. Bij alle andere lessen in het schoolgebouw is de leerling zelf verantwoordelijk 

voor zijn telefoon.  

We stellen ons niet aansprakelijk voor schade of verlies van een mobiele telefoon. 

 

Absent melden 

Via de receptie (010-2950666) kunt u uw kind tussen 7.45 en 8.30 uur ziekmelden. Op het 

moment dat uw kind weer beter is, neemt uw zoon of dochter een ingevuld blauw briefje mee 

en geeft hij/ zij deze nog voordat de lessen beginnen af bij de receptie. Elke nieuwe schooldag 

dient u uw kind ziek te melden tussen 7.45 en 8.30 uur. Dit kan per telefoon of per mail 

(receptiehv@penta.nl).  

Verlof voor tandarts- en huisartsbezoek kan vooraf met een blauw briefje worden 

aangevraagd. Dit moet door een van de ouders ondertekend worden. De blauwe briefjes zijn 

verkrijgbaar bij de receptie. 

Bijzonder verlof dient altijd schriftelijk (zie formulier op onze website: www.hv.penta.nl)  via 

de afdelingsleider te worden aangevraagd. 

 

 

mailto:receptiehv@penta.nl


 

Te laat komen 

Te laat komen is naast een schoolovertreding ook een overtreding van de leerplichtwet. Als 

een leerling zonder geldige reden te laat komt, krijgt de leerling bij wijze van straf een 

verplicht nakom-uur in het opvanglokaal. 

Als een leerling gedurende een schooljaar 12 keer te laat komt, zijn wij als school verplicht 

hiervan melding te maken bij Leerplicht. Uw zoon of dochter kan vervolgens worden 

opgeroepen door de leerplichtambtenaar en uiteindelijk zelfs geverbaliseerd worden. Als een 

leerling te laat komt, dient hij zich te melden bij de receptie. Hier laat hij/ zij het schoolpasje 

zien waarna er een te-laat-briefje wordt verstrekt. 

Met dit briefje mag de leerling de les weer in. Als er geen geldige reden voor het te laat komen 

is, wordt er een strafuur afgesproken. 

Op het ouderportaal kunt u o.a. het absentie-overzicht van uw kind vinden. 

 

Dokters- en tandartsenbezoek 

Het komt helaas voor dat leerlingen de les missen vanwege een bezoek aan de tandarts, de 

dokter of de orthodontist. Wilt u daarom deze bezoeken zoveel mogelijk buiten de lestijd 

plannen?  Uiteraard geldt dit niet voor spoedgevallen. 

 

Wijzigingen doorgeven 

Indien er een wijziging is in de gegevens van uw kind, wilt u dan een mail sturen naar 

hv@penta.nl, voorzien van de naam van uw kind. 
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Belangrijke data 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Activiteitenkalender t/m 16 december 2022 

    

17-10-2022 Herkansingen havo-TOP periode 1 

19-10-2022 Project 'Kruispunt' van Totally Traffic klas 3 b/k/m 

22-10-2022 

t/m  

30-10-2022 Herfstvakantie 

31-10-2022 

Studiedag personeel - leerlingen vrij / school 

gesloten 

3-11-2022 Bezoek STC Brielle belangstellende leerlingen BS2 

4-11-2022 

LOB laatste dag inleveren formulieren mbo-markt 

klas 4 b/k/m 

7-1-2022  

t/m       

11-11-2022 Toetsweek 1 klas 4 b/k/m 

7-11-2022 

Theater De Stoep, weerbaarheid op sociale media, 

klas 1 b/k/m 

21-11-2022  

t/m 

 25-11 2022 Toetsweek 2 havo-TOP 1+2 

25-11-2022 Uitgifte rapport 1 klas 4 b/k/m 

28-11-2022 Inhaalweek periode 2 havo-TOP  

22-11-2022 Even Proeven Avond voor leerlingen groep 8 

2-12-2022 Rapport 1 uitgifte bkm123 

5-12-2022 Herkansingen havo-TOP periode 2 

6-12-2022 Keuzevakexamen evenementen hbr klas 4 deel 1 

  

 

 

 



 

 
 

 

 

 


