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Twee weken lang is er keihard gewerkt door een flinke ploeg mensen: Jan, Patrick, Eric en Fred, de mannen van ICT 
Thom, Léon en Jan Bart, Jolanda en Cor, Wieteke en Bert en een aantal super werkende leerlingen. Samen hebben 
we het oude gebouw helemaal leeggeruimd, papier verzameld, oude meubels in AG3 geplaatst, rommel in de 
container en alles wat nog mee verhuisd moest worden naar het nieuwe gebouw gebracht. Op zondag de 
16de heeft Cor tot laat in de middag nog doorgewerkt om maandag een start te kunnen maken. 
En het is gelukt. 
De start was niet fantastisch: een slang in het keukentje was geklapt, de kelder stond half vol water, de lift 
weigerde uiteraard zijn diensten. Maar met een soepel werkend verhuisbedrijf, de medewerking van Mertens en 
ieders inzet hebben we de achterstand in kunnen lopen en was de verhuisploeg woensdag vroeg in de middag 
klaar. 
Heel veel dank aan alle sjouwers! 
  
Helemaal klaar zijn we natuurlijk nog niet, maar we zijn een heel eind. Dank ook aan alle medewerkers die in de 
vakantie al hun dozen hebben uitgepakt en maandag startklaar waren. 
  
Maandag zijn de examens gestart, gisteren zijn de lessen begonnen, ICT werkt, touchscreens werken, nog niet alle 
printers, maar voldoende om te kunnen werken. Het is een feest om in een schoon, fris, overzichtelijk gebouw aan 
de slag te mogen. 
  
Heel langzaam begint corona zijn grip wat te verliezen. Steeds meer medewerkers zijn ingeënt (of besmet 
geweest), dus ontstaat het idee vanuit de overheid om het onderwijs weer helemaal te openen. We wachten het 
af en als het zo is, dan maken we op dat moment weer een nieuw plan zodat we zo veilig mogelijk kunnen werken. 
  
We hebben een lang schooljaar, dus kunnen echt nog ruim zes weken aan de slag tot aan de toetsweek. We 
wensen iedereen succes met lessen, surveillancetaken en correctie. 
  
René en Helga 

 
 
 

 

donderdag 20 mei 
- Accolade 
- 10.00-11.00 overleg hrm/rooster/magister 
- 15.15 haco/ict-overleg 
- 19.00 infoavond uitwisseling voor (T)vw3 ouders en leerlingen met aansluitend info bovenbouw TTO 
vrijdag 21 mei 
- Ophoging adviezen binnen? 
maandag 24 mei 
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- 2de Pinksterdag 
dinsdag 25 mei 
- 15.15-17.15 TTO breed 
- 15.15 werkmiddag mavo sectie 
- 15.15 werkmiddag vmbo 
- 19.30-21.30 MR (HC) 

 

Tom Deelen en zijn vrouw/vriendin Maddy hebben een dochtertje gekregen: Teddie. We wensen het jonge gezin 
heel veel liefde, geluk en gezondheid. De heer Deelen zal gaan genieten van het geboorteverlof. Hij behoudt zelf 
zijn mentoraat, maar zal wel minder aanwezig zijn op school. Op afstand wel bereikbaar via mail/itslearning. 
In de Paasvakantie is oud-collega Jan Verschuren overleden. Jan was docent geschiedenis en brugklascoördinator. 
We wensen zijn vrouw en kinderen sterkte. 
Luc Mannaerts gaat vrijdag 28 mei trouwen. We wensen hem en zijn vrouw veel geluk samen en een schitterende 
huwelijksdag. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Crazy-Cambreur-88 
Beste leerlingen Cambreur College leerjaar 1 en 2, 

ALGEMEEN NIEUWS 

PERSONELE ZAKEN 

CORONAMAATREGELEN 

INFORMATIE BETREFFENDE DE EXAMENS 
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Helaas zijn sinds de Corona-crisis de Filmavond en Spooktocht voor de eerste en tweedejaars niet doorgegaan. 
Speciaal voor de eerstejaars en tweedejaars organiseren we binnenkort, geheel Corona-proof, een 
CrazyCambreur88-avond. Op 27 mei van 18.30u tot 20.30u kunnen de leerlingen meedoen aan deze avond waarin 
humor, samenwerking, tactisch nadenken, kennis en plezier belangrijke pijlers zijn. De leerlingen vormen met hun 
eigen klas een team. Het team per leerjaar met de hoogste punten wint een dagje Efteling. Inhoudelijke informatie 
krijgen de leerlingen via mentor, flyers en It’s Learning.   
 
Uitslag verkiezingen PMR en vergadering 
Beste collega's, 
Via deze weg wil ik, mede namens Stan van Ommen, verslag doen van de verkiezingen op het Cambreur College 
voor de PMR. Er waren drie kandidaten voor twee vacante zetels. Antoinette Groeskamp en Tatiane Spijker zijn 
herkozen in deze verkiezing namens het Cambreur College. 
Op het Hanze College is Peter Verduijn herkozen nadat er geen tegenkandidaat zichzelf heeft gemeld. 
 
Dat betekent dat de personeelsgeleding van de Medezeggenschapsraad volgend jaar zal bestaan uit: 
Antoinette Groeskamp, Tatiane Spijker en Stan van Ommen namens het Cambreur College. Peter Verduijn, Coen 
Andries en Louis Laros namens het Hanze College. 
 
Daarnaast wil ik aangeven dat volgende week dinsdag (25 mei) er alweer een vergadering van de 
medezeggenschapsraad is. De onderwerpen die we behandelen zijn: 

• Ouderbijdragen 2021-2022 

• Overgangsregelingen 2021-2022 

• Lessentabel leerjaar 2 op het Hanze College 

• Handle With Care voor het Cambreur College 

• Wijziging lestijden Cambreur College 

• Koptaken Kwadrant Scholengroep 
De stukken zullen weer via de gebruikelijke weg online te benaderen zijn. Bij vragen kunt u altijd een mail sturen 
naar een van de collega's in de PMR! 
 
Met vriendelijke groet, 
Louis Laros 
Voorzitter Medezeggenschapsraad 

Activiteiten voor de jeugd 
Hieronder nieuwe update van de activiteiten voor de jeugd, woonachtig in Waspik. 
Ook R-Newt in Dongen (De poort) heeft een activiteit en organiseert een airsofttoernooi voor jongeren op 29 en 
30 mei.  
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Webinar dip/depressie bij jongeren 
1 op de 5 jongeren heeft weleens last van depressieve klachten. 
Als ouder kan het lastig zijn om hiermee om te gaan. Om hier 
meer handvatten aan te geven organiseert Ypse een webinar 
voor ouders over dip/depressie bij jongeren.  
Het webinar vindt plaats op 2 juni van 19:30 - 20:30 uur en 
deelname is kosteloos. Aanmelden kan door te mailen 
naar s.vander.vlies@ypse.nl.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Uitwisselingen 
Voor TTO-leerlingen en hun ouders 
Op 20 mei staat een info-avond gepland voor Tvwo3. Onderwerp is met name de uitwisselingen in de bovenbouw. 
Daar wij nu nog niet weten, wanneer we weer uitwisselingen kunnen plannen met onze buitenlandse partners 
gaat deze avond nu niet door. 
De uitwisselingen voor leerlingen in de bovenbouw liggen nu uiteraard stil. Of en wanneer we weer naar India 
kunnen afreizen is zeer de vraag. Daarom denken we aan nieuwe partners in Europa. 
Oproep: zijn er ouders die ons in contact kunnen brengen met scholen in bijvoorbeeld Oostenrijk, Scandinavië, de 
Baltische staten of in andere landen van Europa? Heeft u een serieuze tip, neemt u dan contact op met Bram 
Thielen, bthielen@cambreurcollege.nl. Dank bij voorbaat. 
 
We denken aan p 
 
Showcase 
Voor leerlingen en ouders van de tweetalige afdelingen 
Helaas kunnen we dit jaar de Showcase-avond niet laten doorgaan. Corona gooit ook hier roet in het eten. Volgend 
jaar maken we er een spetterende avond van. 

 
  
 

 
 

 
Nieuwsberichten en fotoalbum 
En nog meer leuke berichten zijn te lezen op onze site. Klik hier voor de nieuwste foto’s op onze site. 

VANUIT HET DECANAAT 

UIT DE AFDELINGEN 

NIEUW OP ONZE WEBSITE 

mailto:s.vander.vlies@ypse.nl
http://www.cambreurcollege.nl/nieuws/
https://www.cambreurcollege.nl/fotogallerij/

