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Nieuwsbrief ouders, schooljaar 2021 - 2022  
       Nummer 10, juni/juli 2022 

 
 

Hierbij ontvangt u de 10de oudernieuwsbrief van het schooljaar 2021-2022. U treft in deze brief informatie 
aan over activiteiten die bij ons in de planning staan, maar ook leest u iets over de gebeurtenissen waar 
wij met trots op terugkijken. Daarnaast wordt u maandelijks geïnformeerd over de onderwijskundige en 
organisatorische ontwikkelingen op het Vak College Hillegersberg. 
 
VOORUITBLIK KOMEND JAAR:  

 22 augustus      : Start-dag voor alle collega’s – leerlingen lesvrij 

 23 augustus     : Start-dag voor de leerlingen klas 1 t/m 4 

 24-25 augustus     : Introductiedagen klas 1 t/m 4 

 26 augustus     : 1e lesdag volgens rooster 

 13 en 15 september    : Kennismakingsmiddag/ avonden 
                                                                                                                   

ONDERWIJS      
Wat er allemaal nog meer gebeurde deze maand….  

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Schoolfeest: Fissa, Fissa, Fissa 

Op donderdag 9 juni was het zover. In samenwerking met debesteschoolfeesten.nl werd de aula 

omgetoverd tot een disco. Met behulp van alle collega’s en leerlingen ging het 

op- en afbouwen heel snel, bedankt! De leerlingen van klas 1 t/m 4 kwamen in 

hun mooiste outfit. Op het podium hebben ze hun dans skills laten zien. Na 

zonsondergang was de lichtshow en muziek geweldig; de pannen gingen van 

het dak. De leerlingenraad en het fantastische VCH team heeft enorm veel inzet 

getoond met deze snelle organisatie. Tijdens het schoolfeest hebben zij ook de 

koning en koningin uitgekozen. Alle leerlingen gingen met een glimlach naar 

huis. Volgend jaar is dit voor herhaling vatbaar en moeten weer die voetjes van 

de vloer. 
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Roparun terugblik: Helden!  
Zaterdag 4 juni om half 4 klonk het startschot: de Roparun kon eindelijk echt beginnen. Met bakken 
energie, uithoudingsvermogen, humor en een lekker tempo racete VCH Team 25 het weekend door. 
Helaas werd het op de zondag meer gezwommen dan hardgelopen, zoveel regen hebben we in ons hele 
leven nog niet gezien, maar ook daar sloegen we ons doorheen.  
Ondanks wat kleine probleempjes zoals een barst in de voorruit, een kapot achterlicht, een blessure en 
heel veel natte schoenen bleef iedereen positief en haalden we stralend én op tijd (na ruim 520 km)  de 
finish. Een geweldige ontvangst door onze collega’s van het VCH op de Coolsingel maakte het feest 
compleet. Wat een ervaring! We hebben genoten. Volgend jaar weer!  

Talent en cultuurweek  
HUTS! Het zit er weer op. De Talent- en Cultuurweek 2022 is een feit. Bob Ross, prentenboek, IFFR, 
Ierse dans, Hiphop, Brass Band, Cultuurwandeling, 100% Hedendaags, Shame on you, Rythm of the 
Roots, Klokhuis... Eindstand: een fantastische week vol diversiteit. Een ieder heeft genoten. Namasté. 

ORGANISATIE 
Vakantieregeling 2022-2023 (extra) 

Herfstvakantie zaterdag 22 oktober t/m zondag 30 oktober 2022 

Kerstvakantie zaterdag 24 december 2022 t/m zondag 8 januari 2023 

Voorjaarsvakantie zaterdag 25 februari t/m zondag 5 maart 2023 

Pasen vrijdag 7 april t/m maandag 10 april 2023 

Meivakantie zaterdag 22 april t/m zondag 7 mei 2023 

Hemelvaart donderdag 18 mei t/m zondag 21 mei 2023 

Pinksteren maandag 29 mei 2023 

Zomervakantie zaterdag 8 juli t/m zondag 20 augustus 2023 

 
DO-dag nieuwe 1ste jaars – kennismaking nieuwe brugklassers 
Woensdag 15 juni kwamen alle nieuwe bruggers naar het VCH voor een 
kennismakingsmiddag. Alle leerlingen verzamelden op de tribune voor de kick-off op het 
VCH. Nog geen indeling per klas (dit heeft plaatsgevonden op de informatieavond van 
woensdag 22 juni), maar random ingedeeld. In het begin zagen we hele rustige gespannen 
leerlingen. Maar wat hebben ze een heerlijke zomerse sportieve middag gehad. De spellen 
waren vooral gericht op elkaar leren kennen en samenwerken. De leiding lag hierbij in 
handen van 2Sur5, gespecialiseerd in ontwikkeling van recreatief tot educatief. De foto’s 
spreken voor zich. 
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Klassenuitje leerjaar 1 
Het schooljaar uit met een knal! Leerjaar 1 heeft heerlijk lopen 
duinrellen. Vooral van de Falcon en Dragonfly werden ook de 

docenten helemaal gezellig. Een 
prachtige dag en na de Splash 
was de zon een aangename 
aanwezigheid. Maar laat vooral 
de foto’s voor zich spreken. Onze 
1ste jaars leerlingen hadden dit 
echt verdient!      

 

Klassenuitje leerjaar 2 
Dinsdag zijn we naar de Efteling 

geweest met klas 2. Eén bus was een partybus en hier stond voor klas 2c en 2b 
lekker harde muziek aan. De andere klassen waren wel een beetje jaloers maar 
we kwamen wel in stijl aan bij de Efteling. We hebben daar een heerlijke dag 
gehad. En na zoveel jaren zonder leuke uitjes hebben we het dit jaar ruimschoots 
goed gemaakt met onze leerlingen. Maar Richard niet zo hard schreeuwen in de 
achtbaan de volgende keer. 

Klassenuitje leerjaar 3 
Het was weer een gezellige en avontuurlijke 
middag voor de derdejaars 
klassen in Adventure City. Ook 
het vinden van het klimpark was 
voor sommige leerlingen een 
avontuur. Op wat bangeriken na 
ging iedereen de hoogte in. Ook 
Yari en Vincent wisten de top te 
bereiken. Na twee uur klauteren 

ging de “Bende van Ellende” weer richting huis. Kortom een 
geslaagde afsluiting van het schooljaar. 
 

Diploma uitreiking  
Afgelopen dinsdag 6 en woensdag 7 juli mochten de geslaagden hun diploma in 
ontvangst nemen. Tijdens een staande ovatie met daverend applaus werden de leerlingen welkom 
geheten in een prachtig versierde aula (Special thanks to Esther & helpende collega's!). Op dinsdag 
mochten Kelly en Shirley een woordje over de leerlingen houden en op woensdag Jerome en Marc. Dit 
resulteerde in mooie anekdotes en beelden die in de vier jaren waren verzameld. Ouders, collega's en 
natuurlijk de leerlingen mogen nagenieten van een welverdiende en mooie diploma uitreiking. 

 

                    
PERSONEEL & LEERLINGEN 
Personeel: 
Dhr. van Splunter zal aankomend jaar niet meer op het VCH aanwezig zijn. Hij heeft een nieuwe 
uitdaging gevonden op Veenoord, onze collega school in Rotterdam Zuid. Zijn takenpakket worden 
overgenomen door de nieuwe collega’s dhr. Kassels en dhr. van Agteren. Met een volledige 
docentenploeg kunnen we volgend jaar in.  
 
Leerlingen en ouders: 
Nu is het tijd voor vakantie. Na wederom een roerig schooljaar is het tijd voor het gezin en ontspanning. 
Ik wens u allen een hele vakantie toe en nogmaals dank voor de geweldige samenwerking.  
 
#Staysafe en geniet van de zon! 
 
Edwin Petersen  
Locatiedirecteur Vak College Hillegersberg    


