
  

 

 

Nieuwsbrief voor ouders/verzorgers, 23  juni 2020  

Belangrijk laatste blad met agenda; laatste schoolweek / Start schooljaar 2020-2021 

 

Corona of Covic 19 leek dit jaar alles op z’n kop te zetten 
 
Half maart moesten we de scholen sluiten 
 
Weken zaten we thuis  
 
Kregen jullie huiswerk  
 
Werd er met de laptop via een videoverbinding lesgegeven 
 
Of kreeg je per post aarde en zaadjes voor een kweek-opdracht voor 
groen 
 
Was de school leeg 

 
Werd de kantine geschilderd  
 
En werden er carports gebouwd  en er kwam een nieuwe bel 

 
En toen…….. 
Mochten we op 2 juni weer naar school. 
 

Maar alleen op 1,5 meter

 
 

Lees verder voor meer foto’s en verhalen vanuit de fasen en de agenda van de laatste 
schoolweek…  



Hier een berichtje van de mentoren voor de leerlingen van fase 2.  

Wat was het gek allemaal. 
Het was gek dat we 11 weken thuis zaten. 

Het was gek dat we zoveel met elkaar hebben gebeld, geappt en gemaild. 

Het was gek dat jullie zoveel theorie op de laptop hebben gemaakt. 

Het was gek dat sommige leerlingen harder hebben gewerkt dan op school.  

Het was gek dat er zoveel post van school door de brievenbus viel. 

Het was gek dat er elke week wel een mentor bij jullie voor de deur stond. 

Het was gek dat we elkaar via de computer konden zien en spreken. 

Het was gek dat er leerlingen nog in hun pyjama zaten.  

Het was gek dat er leerlingen om 4 uur pas uit hun bed rolden. 

Het was gek dat jullie in kleine groepjes weer naar school gingen. 

Het was gek dat jullie de fietsen nu wel op andere plekken mochten zetten. 

Het was gek dat jullie nu wel door de achterdeur naar binnen mochten. 

Het was gek dat jullie maar twee en een half uur naar school moesten. 

Het was gek dat we jullie geen hand mochten geven.  

Het was gek dat we niet naar Walibi konden gaan. 

Het was gek dat je jouw klasgenoten hebt moeten missen.  

 

Maar weten jullie wat er niet gek was? 

Het was niet gek dat we jullie hebben gemist. 

Het was niet gek dat we jullie konden helpen met het huiswerk.  

Het was niet gek dat we gezellig hebben kunnen kletsen via Teams. 

Het was niet gek dat we jullie na 11 weken weer op school mochten zien. 

Het was niet gek dat jullie het stiekem ook wel fijn vonden om zoveel thuis te zijn. 

Het was niet gek dat we veel nieuwe laptops in de klas kregen.  

 

Lieve allemaal, we wensen jullie een hele fijne zomervakantie en let op je gezondheid.  

Dan zien we jullie allemaal volgend schooljaar, hopelijk zonder veel gekkigheid, terug op school. 

Groeten van,  

Mw. Westerbeek, Dhr. Heim, Mw. Solen, Dhr. Regouin,  

Mw. Timmer, Dhr. de Weerd, Mw. Niekerk. 

 

 

 

 

 
Docent werkt vanuit huis en leerling op school 
Samen via Teams 
 



Ook voor Fase 1 was het een bijzonder jaar. 
 

 

 

 

 

  



Fase 3 
AF3C 
 
Bij de start van het schooljaar stonden er meerdere gezichten voor de klas. Met in totaal vier collega’s 
zijn we aan de slag gegaan. Maar na vijf weken, hebben we tijdelijk afscheid genomen van mevrouw 
Bosman. Zij ging met zwangerschapsverlof.  
Mevrouw Meijer heeft de klas toen overgenomen. Dit was in het begin niet altijd even makkelijk, maar 
alles is goed gekomen. Vlak voor de kerstvakantie is er het kerstgala geweest.  
Eind januari zou mevrouw Bosman weer terug komen van haar verlof, maar door persoonlijke 
omstandigheden is dit uitgesteld. Mevrouw Meijer kon langer blijven en heeft uiteindelijk het stokje in 
maart overgedragen aan meneer Dijkslag.  
Zowel mevrouw Meijer als meneer Dijkslag kwamen in een bijzondere groep met gevarieerde 
leerlingen terecht. Velen liepen al veel dagen stage of volgden diverse cursussen waardoor ze niet 
veel in de klas waren. 
 
Toen kwam corona en gingen we ineens op afstand onderwijs aanbieden. Dit bleek een lastige klus. 
Uiteindelijk zijn we daar met elkaar wel uitgekomen. Velen hebben op afstand onderwijs gevolgd en 
met succes. Een enkeling heeft uit boeken gewerkt en heeft uiteindelijk in zijn beroepsrichting toch 
stage kunnen lopen, mits het stagebedrijf er mee akkoord ging. Ook konden enkele cursussen wel 
doorgaan. Zo zijn er enkelen geslaagd voor ‘werken in de keuken’ en voor ‘werken in schoonmaak’.  
 

We weten niet hoe de start van volgend schooljaar eruit gaat zien. Uiteraard houden we jullie daarvan 
op de hoogte via de bekende kanalen. 
Een ding is wel zeker, het nieuwe schooljaar start Arkelstein zonder meneer Dijkslag. Meneer Dijkslag 
mag les geven aan de vmbo leerlingen van Reggesteijn in het vakgebied Horeca, Bakkerij en 
recreatie. De verwachting is wel dat jullie een vertrouwd 
gezicht krijgen voor klas 3c. 
 
Wij wens jullie een fantastische vakantie toe. 
Geniet en blijf gezond! 
Mevrouw Bosman 
 

 
Klas AF3D               
  
De leerlingen van klas AF3D hebben dit schooljaar een 
Entree opleiding via het inkooptraject gevolgd op het ROC.   
Er waren 2 leerlingen die het 1e jaar van niveau 2 volgden. 
Jullie zijn 1 dag in de week op het ROC in Apeldoorn of Zutphen geweest, 1 dag in de week op 
Arkelstein en jullie hebben 3 dagen in de week stage gelopen.  
Een heel mooi programma dus! 
 
Klas AF3D bestond dit jaar uit 2 lesgroepen. Een groep kwam op maandag bij mevrouw Dijkgraaf in 
de les en op dinsdag kwam een de andere groep bij mevrouw Stam in de les. 
Jullie volgden allemaal je eigen richting: 

• 3 lln. dienstverlening en zorg /sport en facilitair  

• 2 lln. verkoop en retail  

• 2 lln. horeca  

• 1 lln. mobiliteitsbranche 

• 1 lln. logistiek  

• 1 lln. installatietechniek 

• 2 lln. mobiliteitsbranche niveau 2, leerjaar 1  



Helaas, veranderde er veel in maart.  
De stages werden bijna allemaal stop gezet en 
jullie moesten ineens online lessen volgen.  
Via “Teams” kon je zien wie er ‘stiekem’ nog in 
bed lag en wie zijn haar nog niet had gedaan. 

Ook kon je zien dat jullie docenten dringend naar de kapper 
moesten. 
 
Jullie hebben thuis hard gewerkt aan Nederlands, rekenen, loopbaan & burgerschap en de theorie 
van het profiel vak. Het praktijkexamen heb je op het ROC/stageplek gedaan. Daar kwamen goede 
cijfers voorbij. 
Dit jaar ontvangen 10 leerlingen het diploma van de entree opleiding.  
Wij wensen jullie heel veel succes in de toekomst en laat nog eens van je horen.  
Trots op jullie, nu lekker genieten van de welverdiende vakantie!  
 
 
Mevrouw Dijkgraaf, Mevrouw Klein Lebbink en Mevrouw Stam 
 

 

 

 

KIKA-actie op Arkelstein.  

In dit schooljaar hebben we op Arkelstein een actie voor KIKA gehouden. 

De leerlingen hebben met veel enthousiasme allerlei dingen samen met  

hun mentor of de docent gedaan. Deze producten hebben ze met veel plezier thuis  

en aan hun familie/vrienden/enz verkocht. 

Ook konden medewerkers van het hele Etty Hillesum Lyceum  

hun kerstpakket omzetten in een donatie aan KIKA. 

De totale opbrengst van de actie is € 1.325,70 een bedrag waar we allemaal 

trots op zijn.  

Helaas is het, door het Coronavirus, nog niet mogelijk geweest om  

de (symbolische) cheque aan KIKA te overhandigen, dit gaan we in  

het nieuwe schooljaar alsnog doen. 

Mevrouw van Niekerk en meneer Kappenburg. 

Bij textiel maakten we armbandjes en geborduurde handdoekjes (gastendoekjes voor de actie KIKA 

 

 

 

 

 

 

 



 

Plusklas 
LIEF ZIJN! 
Fijne vakantie 
Groetjes meneer Hendriks en juf Ruessink 

 

Vakantie in eigen land 

  

 

 

 



Corona-tijd in 3A 
 
Corona-tijd, het bleek zeker geen komkommertijd. Voor de leerlingen van Arkelstein en in dit geval de 
leerlingen van 3A brak er een nieuw tijdperk aan. Digitaal werken. Al wel eens geoefend met ICT, 
Traffic Trainer of incidenteel bij een Branchegerichte cursus. Nee, nu volledig digitaal. Dat was andere 
koek. 
In korte tijd moesten ze leren: 

• Hoe werk ik in Studiemeter-Online? (De boeken van 

Studiemeter kennen ze natuurlijk al.) 

• Hoe werk ik met Teams? 

• Hoe gaat dat, mentorgesprekken via de telefoon on 

video? 

• Hoe vraag ik hulp op afstand? 

Stuk voor stuk vragen waar het merendeel van de leerlingen 

een goed antwoord op wist te vinden. Knap werk. 

Nadat ze eenmaal hun draai hadden gevonden zagen ze ook 

voordelen. Zelf tijd inplannen, direct feedback op iedere 

oefening. Een enkele leerling werkte zo uitmuntend dat niet 

alleen een deelcertificaat werd behaald maar ook het 

certificaat voor het afronden van een heel 1F Taalboek. 

In de Corona-tijd is het leerlingen ook gelukt om hun BGC-

certificaat te behalen voor Koken, of Schoonmaak. Super 

gedaan! 

En nu weer deels naar school. Ook een verademing. Even 

weer je vrienden zien, echt contact met je docent, zodat die 

ene uitleg nét even wat beter over komt. 

Langzaam richting de vakantie. 

En daarna? Niet iedereen uit 3A zien we terug. Enkelen hebben hard gewerkt om een startkwalificatie 

voor de entreeopleiding van het ROC te behalen.  

Na de vakantie zien we bekende gezichten terug, aangevuld met een mooie groep leerlingen uit de 

tweede fase. Op naar weer een mooi jaar. Maar dat Online Werken…stopt dat nu? Wij denken het 

niet. Het blijkt een mooie aanvulling op alle dingen die we al deden.  

Maar, op het eind nog 1 verandering. Volgend jaar is mevrouw Ramaker niet meer in 3A. Zij gaat 

lesgeven in de eerste fase. Wie er wel komt met meneer Prinsen? Dat is nog even een verassing 

 

Benieuwd hoe het zal gaan. Tot na de vakantie in 3A! 

Mevrouw Ramaker 

Meneer Prinsen 

 

 

 

  



Vakantie in eigen land, stad 
We bieden de hele zomervakantie activiteiten aan op maat en vanuit vraag. Wij proberen nu al zoveel 
mogelijk persoonlijk de behoefte te peilen. 
Kijk ook op facebook.  www.facebook.com/dtowndeventer 
  
Melvin Dijkema    jongerenwerker 
Raster Groep 
Postbus 6083  7401 JB Deventer 

   06-42635108 
 m.dijkema@rastergroep.nl 

    www.rastergroep.nl 
 
 

Examen op Arkelstein  
De examens die we af hebben kunnen nemen zijn goed verlopen.  

 
In verband met de nieuwe privacywetgeving (AVG) 
mogen wij zonder toestemming van ouders/leerlingen 
helaas geen namen meer publiceren.  
Wij kiezen er voor nu helemaal geen namen te 
publiceren.  

Geslaagden gefeliciteerd!!  

 

Inhaalprogramma 
Leerlingen die door corona geen examen hebben kunnen doen in hun branchegerichte cursus 

krijgen na de zomervakantie een aanbod voor een inhaalprogramma. Ja zelfs de 

schoolverlaters stellen wij in staat alsnog hun opleiding met een certificaat af te ronden. 

Diploma-uitreiking 
Op donderdag 2 juli wordt op Arkelstein het 1e diploma Praktijkonderwijs uitgereikt. 
Helaas moeten we dit door de corona in beperkte kring doen. 
 

Terras op Arkelstein 
Na de zomervakantie willen we in de tuin naast de kantine 
een terras inrichten.  
De stoelen en tafels zijn inmiddels binnen. 
Op 17 juni hebben we de tafels en stoelen al kunnen 
uitproberen bij het bezoek van de voorzitter van het 
college van bestuur. 

 
  

http://www.facebook.com/dtowndeventer
mailto:m.dijkema@rastergroep.nl
http://www.rastergroep.nl/


Afscheid 
In de coronatijd afscheid nemen is raar. Je moet rekening houden met allerlei beperkingen. 
Wat helemaal vreemd is als je op 1 april afscheid zou nemen van school en op 16 maart gaan ineens 
de scholen dicht. 
Dan heb je je laatste werkdag op school gehad, zonder dat je daar erg in had. Dit overkwam mevrouw 
Klein Beernink. Aan haar afscheid gaan we nog aandacht besteden. 
 
Dag beste leerlingen en ouders/verzorgers. 

 
Na 19 jaren gewerkt te hebben in het praktijkonderwijs in Deventer hebben mijn 
partner en ik besloten dat ik met vervroegd pensioen ga.  
Per 1 april had ik al onbetaald verlof  en per 1 juli ben ik officieel uit dienst van 
Arkelstein.  
Ik kijk met heel veel plezier en voldoening terug op mijn werk in het 
praktijkonderwijs, ook leuk dat ik dat kon doen in mijn geboorteplaats Deventer. 
 
Door de Coronaperiode heb ik niet meer persoonlijk afscheid kunnen nemen van 
de (mentor) leerlingen en betrokkenen.  

Via deze weg wens ik jou als  leerling een hele mooie en gelukkige toekomst!  
Dank je dat ik met jou heb mogen werken en ik hoop dat ik een steentje heb kunnen bijdragen aan 
jouw toekomst.  
Ouders/verzorgers, dank u voor de goede samenwerking!  
Vriendelijke groet 
Margriet Klein Beernink 
 
 

  
Hallo jongelui en ouders/verzorgers! 
 
Na ruim veertig jaar op Arkelstein ga ik ermee stoppen.   
Dat is een record, zo lang op Arkelstein en voorlopig zal  
niemand dat afpakken!  
Veel jongens en meisjes heb ik zien komen op Arkelstein en meestal  
als bijna  volwassenen weer  zien gaan.  
Daarvoor moesten ze natuurlijk wel wat doen en dat is niet altijd 
gemakkelijk.  
Groot worden gaat nu eenmaal met vallen en opstaan.  
Ik ben blij dat ik daar mijn steentje aan heb kunnen bijdragen.        
Vanzelfsprekend was het niet altijd leuk maar het verveelde nooit en het was ook altijd weer een 
goed gevoel als een probleempje links of rechts weer goed opgelost werd.  
Daar groei je namelijk van.  
Het was plezierig om gymlessen te geven op Arkelstein en met jullie jongeren om te gaan.  
Ik kan nog steeds geen leuker beroep bedenken.  
Gym is toch echt het leukste vak!  
Als er nog eens een vette beker met voetbal of zo gehaald moet worden dan wil ik nog wel even 
komen assisteren! 
Bedankt voor vele mooie momenten , blijf gezond dus blijf vooral bewegen!!!! 
Hartelijke groeten en goed gaan,  

Theo Vonk. 

 

 

 



Agenda laatste week en Eerste week nieuwe schooljaar 
Vrijdag 26 juni stoppen de lessen voor Fase3 zoals gebruikelijk. Leerlingen blijven 
in de week van 29 juni – 3 juli  beschikbaar voor stagecontacten bij bedrijven. 
 
Maandag 29 juni sluiten fase 1 en 2 het schooljaar af met kleine groepjes leerlingen.  
De mentoren maken een rooster voor die dag. 
Leerlingen komen gedurende een uur op school.  
De leerlingen ruimen hun kastjes/bakken op en maken zoals ieder jaar een tas gereed voor de 
volgende mentor. 
 
GEEN ACTIVITEITEN 
In verband met de corona-regels is het niet mogelijk zoals gebruikelijk diverse spelactiviteiten te 
organiseren in klassenverband of per fase. 
We hebben daarom besloten deze activiteiten te laten vervallen. De docenten gaan zich in de laatste 
dagen van het schooljaar voorbereiden op de start van schooljaar 2020-2021. 

  
4 juli t/m 16 augustus Zomervakantie.  
8 juli Laatste dag dat de administratie van Arkelstein bereikbaar is.   
  
12 augustus De administratie van Arkelstein is weer bereikbaar.   
  
De volgende data en tijden zijn op basis van een gewone start van het schooljaar 2020-2021. 
In de laatste vakantieweek informeren wij jullie als er veranderingen zijn door corona. 
17 augustus Studie-/werkdag voor personeel: De leerlingen zijn vrij.  
18 augustus 1e schooldag leerlingen starten vanaf 12.30 uur; tijden volgen in brief bij rapport aan het 
einde van het schooljaar.  
19 t/m 21 augustus Introductiedagen voor leerlingen; het definitieve programma ontvangen  
de leerlingen 18 augustus.  
  
Herfstvakantie  
maandag 12 t/m vrijdag 23-10-2020 (LET OP 2 weken!!!) 
Overige vakanties en vrije dagen zie website Arkelstein  
  
  
Beste leerlingen en ouders/verzorgers, 
 
Hiermee eindig ik mijn laatste nieuwsbrief. 
Na 59 jaar ga ik van school.  
17 jaar van kleuter tot student en daarna 42 jaar werkzaam in het onderwijs. 
Het was een mooie tijd.  
Ik denk dat ik 11/12 jaar was toen ik wist dat ik in het onderwijs wilde werken. 
Ik heb op veel manieren met jongeren mogen werken aan hun toekomst, daar 
ben ik dankbaar voor. 
De laatste ruim negen jaren daarvan waren op Arkelstein. 
Het waren mooie jaren. DANK DAARVOOR!!! 

 
Ik kan me nu helemaal storten op opa zijn van 3 prachtige 
kleinkinderen. 
Ik wens jullie en Arkelstein het allerbeste toe. 
 
Met vriendelijke groet, 
George Pennings 
Directeur Arkelstein 


