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Beste leerlingen en ouder(s)/verzorger(s), 

 
Het meebeleven van de jaarfeesten is geen vanzelfsprekendheid meer voor mensen van onze 

tijd. Sterker, het ritmische bewegen van de natuur door het jaar heen gaat gewoonlijk aan ons 

voorbij. Het verschil in seizoen is vaak slechts een kwestie van een dunnere of dikkere jas. 

Door aandacht aan de jaarfeesten te schenken kunnen we iets van dit bewustzijn verder 

uitdiepen. We zijn per slot van rekening onderdeel van een groter geheel.  

Het is herfst, het Michaëlsfeest. 
Het begin van de herfst wordt gemarkeerd door het feest van Michaël, op 29 september. 

Michaël is een aartsengel, zoals beschreven in zowel het Oude als het Nieuwe Testament van 

de Bijbel en ook de Koran. Hij is één van de zeven aartsengelen die wij kennen. In de 

Openbaring van Johannes staat hoe Michaël de draak in de hemel heeft overwonnen en deze 

vervolgens op aarde werpt.  

Dit beeld van de draak die overwonnen moet worden komt in verschillende mythen en sagen 
voor.  De draak staat voor het kwaad, voor de kracht die de mens “onvrij” maakt. Wat de 
mens onvrij maakt zijn dingen als angst, hebzucht, behoefte aan macht en status, verslaving. 
Het zijn deze zaken die hem wegvoeren van een innerlijke vrijheid, van het vermogen ruimte 
te creëren voor zichzelf en de ander. We kunnen als mens de draak verslaan door ons bewust 
te worden wie we zijn, wat we als motieven in ons dragen en waar we naar toe willen. En wat 
ons hierbij tegenwerkt en hoe we dat kunnen overwinnen.   
 
Op onze school was het Michaëlsfeest een prachtige leerzame dag. We zijn iedereen dankbaar 
voor de betrokkenheid. Geniet van de herfst, de kleuren zijn weer prachtig! 
 
Hierbij ontvangen jullie de derde nieuwsbrief van de ARH voor het schooljaar 2022/2023. 
 
Hartelijke groet namens alle collega’s van de Adriaan Roland Holstschool 
 
De Schoolleiding 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  

De dagen worden rap korter en eindelijk ook wat natter en kouder… De herfst is in volle gang en we 
gaan de winterse feestdagen tegemoet. Zo ook bij ons op school… 
 

  
Midden in de Sinterklaastijd begint de advent, vier zondagen voor Kerstmis. Advent is de tijd van 
verwachting, we verwachten de komst van het licht op aarde, het kerstkind dat geboren gaat worden.  
Bij ons op school: op de vier maandagen na de adventszondagen ontvangen we onze leerlingen op 
beide locaties met muziek. De muziek klinkt tussen 8.00 en 8.30. Er is een koor van medewerkers, er is 
een muziekdocentenkwartet en er zijn leerlingen die muziek maken.  
 

Sint Nicolaas, in Nederland gevierd op 5 december (de eigenlijke datum is 6 december) herinnert aan de 
bisschop van Myra, die vele goede daden deed. De diepere betekenis van dit feest is niet eenduidig. 
Sint-Nicolaas kan een wegbereider zijn voor het Christuskind, maar wordt ook gezien als heelmaker: 
iemand die ons leert hoe we één kunnen worden met het kind in onszelf. Daarnaast wordt dit feest 
simpelweg gevierd op de manier die we allemaal kennen: dit het feest van geven en ontvangen. 
Bij ons op school: op 5 december viert de mentor het feest met zijn/haar klas. In alle klassen komt de 
goedheiligman langs.  

- De 7e en 8e klassen vieren het feest vanaf 8.30 ongeveer 1,5 uur. Daarna zijn de leerlingen vrij.  
- Klassen 9 t/m 12 hebben eerst periodeonderwijs en vieren het feest vanaf 10.20 uur ongeveer 

1,5 uur. Daarna zijn de leerlingen vrij. 
 

Dit jaar vindt het schoolfeest plaats op school, vestiging Loudelsweg, op donderdagavond 15 
december.  
De 7e en 8e klassen hebben om 17.00 een kerstdiner met aansluitend disco tot 19.00. De leerlingen 
nemen zelf iets te eten mee. 
Voor de klassen 9 t/m 12 start het feest om 20.00 en is het om 23.00 afgelopen. Er is een disco, een 
(alcoholvrije) bar, een loungeplek, een foto-plek waar leerlingen zich in hun galatenue kunnen laten 
fotograferen. 
 

 
Kerst is, zoals we allen weten, de viering van de geboorte van Jezus.  Het verhaal van de kerststal, Jozef 
en Maria, de os en het ezeltje, de herders en de drie koningen is voor iedereen bekend…  
Bij ons op school: op vrijdagochtend 23 december is er een kerstviering op school. In de kantine wordt 
een muzikaal programma van ca. 15 min. verzorgd door leerlingen van 11e en 12e klassen. Daar gaan 
steeds een aantal klassen tegelijk naar toe. Daarnaast vieren we Kerst in de eigen klas en ontvangt elke 
leerling het getuigschrift.  



 

 

  

Per 12 september 2022 heeft de ARH, net als vorig schooljaar, tutoren ter beschikking die werkzaam 
zijn in studielokaal A8 voor het geven van huiswerkbegeleiding en bijlessen. Tijdens je tussenuren of 
na school kun je naar A8 gaan om je huiswerk te maken. Is de algemene ondersteuning niet 
voldoende? Dan kun je ook bijles krijgen van een tutor. 
De vakken waarin bijles mogelijk is: 
– wiskunde – wiskunde A – wiskunde B 
– natuurkunde – scheikunde – biologie 
– geschiedenis – aardrijkskunde – economie 
– Nederlands – Engels – Frans 
Vanaf woensdag 23 november is er ook een tutor Duits. Zij zal werken op de woensdagen. 

 
Hoe meld je je aan voor bijles? 
Je kunt je via je vakdocent en/of mentor aanmelden voor bijles. De vakdocent/mentor geeft de 
volgende gegevens door aan de tutor: 
1. Het vak waarin bijles gewenst is 
2. Naam, klas en niveau van de leerling 
3. Mailadres van de leerling én het mailadres van de ouder(s)/verzorger(s) 
4. Korte beschrijving waarbij de leerling hulp nodig heeft 
 
Meer informatie, o.a. het rooster en de expertises van de tutoren, is te vinden op onze website: 
https://arh.nl/voor-leerlingen/tutoren/  

 

Tijdens schooljaar 2021-2022 zijn er in het kader van het Nationaal Plan Onderwijs en in samenwerking 
met AthenaSchool SE-trainingen op school georganiseerd. Deze trainingen werden gegeven 
voorafgaand aan de SE-week en waren bedoeld om de corona-achterstanden te beperken of te 
voorkomen. Leerlingen konden zich hiermee goed voorbereiden op een SE. De trainingen zijn goed 
bevallen en we kunnen ze dit jaar wederom aanbieden. Erg fijn! 
   
Afgelopen weekend, 5 en 6 november, vonden de eerste SE-trainingen van dit schooljaar plaats. Dit is 
over het geheel genomen goed verlopen. Uit gesprekken met de leerlingen en de afgenomen evaluaties 
blijkt dat de leerlingen enthousiast zijn over te trainingen en zich goed geholpen voelen.  
Er waren ook een aantal uitdagingen. die goed opgepakt door de medewerkers van Athena. Niet alle 
stof sloot goed aan. Er wordt nog uitgezocht hoe dit kan.  
Een aantal trainingen waren gecanceld en was dit niet bij alle leerlingen op tijd bekend. Er was ook een 
ziekmelding van een trainer op het laatste moment waardoor deze training geen doorgang kon vinden. 
Echter is deze wel de volgende dag doorgegaan.  
 

Afgelopen weekend waren de SE-trainingen voor de eindexamenklassen havo en vwo. 

Informatie over de SE-trainingen is terug te vinden op onze site: 

https://arh.nl/voor-leerlingen/se-trainingen/ 
 

https://arh.nl/voor-leerlingen/tutoren/
https://arh.nl/voor-leerlingen/se-trainingen/


 

 

 
Op dinsdag 11 oktober waren er medewerkers van mr.Chadd bij ons op school. Zij zijn in de 
(bijna alle) klassen geweest en hebben informatie gegeven over het gebruik en hebben 
leerlingen geholpen bij het zogenaamde ‘aansluiten’. 
Zijn er vragen betreffende het gebruik van mr.Chadd? Stuur dan een mail naar: 
support@mrchadd.nl 

 
Wilt u meer weten over Mr. Chadd en het gebruik hiervan? Mr. Chadd biedt verschillende 
ouderavonden aan. 
Zie onderstaande uitnodiging. 
 
Informatie over mr. Chadd is ook terug te vinden op onze website:  
https://arh.nl/voor-leerlingen/mr-chadd/ 
 
 

 

mailto:support@mrchadd.nl
https://arh.nl/voor-leerlingen/mr-chadd/


 

 

  

15 tm 18 november Projectweek (les tm 4e) 10abc 

16 november Lesvrij i.v.m. studiedag – behalve 11 VWO 
RUG workshop 11ef verplicht/12ef vrijwillig 

17 tm 25 november SE’s voor 11cd en 12bcef 

21 november 12.00 uur deadline aanmelden herkansingen SE’s 

22 november Avond theatervoorstelling 9abc en 10abc 

28 nov tm 2 december Inhaal/herkansingen SE’s 9abc, 10abc, 10def, 11ab 11ef 

5 december Sinterklaasviering 

9 december Paarse vrijdag 

12 tm 15 december Inhaal SE’s 11cd, 12bc en 12ef 

15 december Kerstgala 

16 december Ontwikkeldag lesvrij 
10.00 – 12.30 voorl UCA voor 10gh, 11ef en 12ef 

19 tm 22 december Projectweek 10def, 11ab, 11ef, 11cd en 12bc 

23 december Kerstviering 
 

Op 18 januari 2023 is er weer een tafeltjesdag/avond vanaf 15.00 uur. 
Meer informatie hierover volgt nog maar dan kunt u hiermee vast rekening houden. 
 
 

 
Met enige regelmaat vragen leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s) zich af waarom er toch zoveel 
studie- & ontwikkeldagen zijn op school. Weer een dag vrij?!  
In het voortgezet onderwijs is in de CAO vastgelegd dat specifiek onderwijzend personeel ieder 
schooljaar recht heeft op een vastgesteld aantal studie- & ontwikkeldagen. Een school heeft een klein 
beetje ruimte hier om zelf invulling aan te geven. Op de ARH hebben we er dit schooljaar voor gekozen 
om deze dagen voornamelijk in het eerste deel van het schooljaar in te plannen. Zodoende is er minder 
lesuitval in de periode dat de voorexamen- en examenleerlingen richting hun eindexamen gaan.  
 
De volgende studie- en ontwikkeldagen staan dit schooljaar nog gepland: 

• 16 november  : Studiedag 

• 16 december : Ontwikkeldag 

• 11, 30 en 31 januari  : Studiedagen 

• 6 en 7 juli  : Ontwikkeldagen 



 

 

 
 

  

 
 

 
Onlangs is er in de tuin op  
de Loudelsweg een waterpunt  
verschenen.  
 
Leerlingen kunnen nu (en wij ook!)  
altijd hun flesjes en bekers vullen.  
Dit als goed alternatief  
voor de kranen in de toiletten.  
 
Als het goed bevalt  
komt er t.z.t. ook een  
aansluiting bij het Adelbertus. 
 
 

Nu het waterpunt er eindelijk is en iedereen  
toegang heeft tot fris drinkwater zullen we  
na de kerstvakantie ‘een verbod’ op het  
gebruik van energydrinks in de school  
doorvoeren. Hoe ongezond energydrinks zijn  
is algemeen bekend.  
 
Wij achten het onwenselijk dat wij als school  
het gebruik van deze ongezonde consumpties  
toestaan.  
 
Naast het drinkwater zullen wij het 
assortiment drankjes dat wij in de kantine  
aanbieden flink uitbreiden. 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

Op 27 september was een team fotografen bij ons te gast om foto’s te nemen van onze zevende 
klassers, die zich hier met veel enthousiasme voor hebben geleend. Die foto’s gaan gebruikt worden 
voor de nieuwe brochure voor schooljaar 2023-2024 en voor de website. 
 
 
 

   

  



 

 

  

 

 

 
 

Op vrijdag 14 oktober (als eenmalige 

alternatieve dag voor 29 september) 

hebben wij met de hele school het 

Michaëlsfeest gevierd. 

Na het periode onderwijs vertrokken de 

leerlingen van klas 7/8 begeleid door hun 

mentoren en 12de klassers op de fiets naar 

Schoorl. 

Zij zochten daar naar microplastics die 

draken daar achter hadden gelaten en 

schoten met pijl en boog. 

De klassen 9t/m 11 luisterden eerst naar 

een lezing van Jorian Dirkse over het 

naleven van je dromen en trokken daarna 

het bos in om allerlei beproevingen te 

ondergaan. 

De leerlingen van klas 12 die niet als 

leiding met klas 7/8 mee waren, bakten 

appeltaarten die bij vluchtelingencentra 

en daklozenopvang werden gebracht. De 

overige leerlingen maakten samen met 

Charlotte een draak, die zo levensecht 

rookte dat de brandweer erbij aan te pas 

kwam. 

Kortom een zeer geslaagde dag. Waarin 

plezier en durf hand in hand gingen. 

 
 
 
 



 

 

 

 

   

 
60 Leerlingen uit klas 10A/10B/10C van de Adriaan Roland Holstschool in Bergen hebben vanaf 

Michaëlsdag 14 oktober een sponsorloop, een geld- en een voedselinzameling actie gehouden 

voor Voedselbank Alkmaar. 

  

Michaëlsdag gaat over moed hebben. Het opkomen voor anderen, iets voor anderen doen en dat 

is spannend en daar is moed voor nodig. Dat doen zij door geld te vragen aan familie, vrienden en 

bekenden en door voedsel te verzamelen en te doneren aan de voedselbank Alkmaar. 

  

Van te voren kwamen zij alvast een kijkje nemen op de locatie om meer te weten te komen over 

de stichting waar zij dit voor doen. De Voedselbank heeft als hoofddoelstelling: Het bieden van 

directe voedselhulp aan mensen die het financieel tijdelijk niet redden. Daarnaast wil onze 

stichting verspilling van goed voedsel voorkomen. 

Voedselbank Groot Alkmaar en omgeving, draait volledig op vrijwilligers en levert wekelijks 

voedselpakketten aan momenteel zo’n 200 gezinnen (ca. 750 personen) via een 3-tal 

uitgiftepunten. 

 

Inmiddels hebben ze alle donaties binnen en een fantastisch resultaat behaald met het inzamelen 

van €1.622 plus zóveel voedsel dat de Voedselbank haar klanten er een hele week van voedsel van 

hebben kunnen voorzien! 

 

Namens de mensen in nood: heel veel dank! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zie ook:  
https://www.rtv80.nl/leerlingen-bergen-doneren-geld-en-voedsel-aan-voedselbank-alkmaar-e-o/  
 

https://www.rtv80.nl/leerlingen-bergen-doneren-geld-en-voedsel-aan-voedselbank-alkmaar-e-o/


 

 

 

  

Op woensdag 16 november, tijdens de studiedag, komen er studenten van de RUG 
(RijksUniversiteit Groningen) bij ons op school voorlichting geven over studeren in het hoger 
onderwijs én geven ze een studiekeuzeworkshop. Dit is een verplicht studiekeuze onderdeel 
voor 11 vwo. Zit je in 12 vwo en heb je de presentatie vorig jaar gemist, dan ben je ook van 
harte welkom. 
 
Hoe ziet het programma eruit?  

Om 10:00 wordt er in A8 de presentatie ‘studeren in het hoger onderwijs’ gegeven. 
Dit neemt ongeveer 45 minuten in beslag.  

Tijdens de presentatie zijn ook ouders welkom. 
 
De volgende onderwerpen komen aan bod: wat is studeren – kiezen – verschil hbo/wo - 
financiering – op kamers  
  
Na de presentatie, om 11:00 starten de workshops.  
   

In een overzichtje:   

Waar:   Wat:  Wanneer:   

Adelbertus A8 
 
  

Presentatie studeren in het 
hoger onderwijs   

Van 10:00 tot 10:45   

A3, A4, A5  
 
  

Studiekeuze workshops   Van 11:00 tot 12:30   



 

 

  

De coronabesmettingen bij ons op school blijven, zover wij weten, redelijk laag.  

Deze week echter een kleine verhoging in het aantal positieve testuitslagen. 

 

Wat zijn ook al weer de regels bij een positieve (zelf)test? 

• Bij een positieve testuitslag van de leerling kan dit gemeld worden bij 

corona@arh.nl. 

• Je blijft minimaal 5 dagen in isolatie tellend vanaf het moment dat de leerling 

klachten kreeg. Dat is dag 0. 

• Na 5 dagen kan je uit isolatie als je 24 uur lang geen klachten meer hebt (koorts, 
hoesten, keelpijn, benauwdheid, neusverkouden) 

 

Heeft u nog vragen?  
Stuur uw vragen dan naar corona@arh.nl. Wij zullen dan op korte termijn contact met u 

opnemen. 

 

Op onze website wordt steeds meer informatie gedeeld. Ook alle nieuwsbrieven van dit 
schooljaar zijn terug te vinden op de website. 
https://arh.nl/over-de-school/arh-nieuwsbrieven/  
 

Binnen afzienbare tijd volgt uitsluitsel over de werkweken. 

mailto:corona@arh.nl
https://arh.nl/over-de-school/arh-nieuwsbrieven/


 

 

 

Wellicht heb je de video oproep van de ouderraad tijdens of vlak na de herfstvakantie gezien 
waarin we ouders vroegen om zich aan te sluiten bij de ouderraad. Sinds dit schooljaar 
hebben de ouderraad en Jeroen (onze rector) de handen ineen geslagen om de ouderraad 
opnieuw vorm te geven. 
  
Ons doel hiervoor is : 
De community versterken van de drie-eenheid: Docenten - Leerlingen - Ouders. 
Optimalisatie van de informatie stroom: dat ouders weten wat er leeft op een school en 
waarom en hoe de dingen vormgegeven worden. 
Tevredenheid van de ouders door informatie, kennis en duidelijkheid. 
  
Inmiddels kunnen we mededelen dat we ongelofelijk blij zijn met de grote groep enthousiaste 
ouders die op de oproep hebben gereageerd én met de eerste brainstorm sessie die we 
woensdag 26 Oktober jl. hielden. 
  
Binnenkort worden alle ouders geïnformeerd over de ideeën van de ouderraad en welke rol er 
voor ouders is weggelegd om ons te ondersteunen in ons doel die drie-eenheid te versterken. 
  
Tot onze eerste officiële ouderraad vergadering van dit jaar op 14 Dec ’22, zijn we (de 
ouderraad commissie) o.a. bezig met het uitwerken van de ideeën en het leggen van de 
communicatie lijnen voor onze nieuwe opzet. 
  
Dus tot de volgende update! 
  
Liesbeth, Caroline, Ellen, Huub en Renée 
  
Heb je vragen? Mail ons op ouderraad@arh.nl 
 

mailto:ouderraad@arh.nl

