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=========================================================================== 

SportLab  

Wij zijn trots dat we dit jaar kunnen gaan starten met een vierde Lab: het Sportlab! De 
hoofdthema’s zijn: bewegen, voeding en gezondheid. 
Leerlingen krijgen kennis en inzicht over en ervaren de relatie tussen een actieve leefstijl, 
gezonde voeding en gezondheid. Dit Sportlab gebeurt in samenhang met het vak LO en 
biologie.  
In dit Lab gaan de leerlingen aan de slag met het onderzoeken van hun eigen fitheid en 
gezondheid. Dit zullen ze zowel met theoretische opdrachten op de laptop doen als met fysieke 
testen in de gymzaal. In dit Sportlab leren leerlingen actief!  
Aan het eind hebben de leerlingen een goed beeld van hoe gezond zij zelf leven en wat zij 
zouden kunnen verbeteren/aanpassen in hun leefstijl. 
 
Niek van der Linden Petra Vierhout, docenten LO 
 
=========================================================================== 
 
Bijlessen via SHS (Studenten Helpen Scholieren) 

Afgelopen weekend was de deadline voor het inschrijven voor bijlessen via SHS. In principe was 
er plek voor 80 leerlingen, we hebben er nu ruim 100 op de lijst staan! Dat betreft leerlingen uit 
de examen- en voorexamenklassen. 
SHS gaat nu de matching doen, zij denken dat ze voor alle leerlingen een plek hebben. Het kan 
wel zijn dat het voor sommige leerlingen een weekje langer duurt voor ze kunnen starten. Het 
streven is starten in de week van 27 september. De student neemt contact op met de leerling 
om de afspraken in te plannen. De contactpersoon bij ons op school is Gerda Boekel. 
(g.boekel@de-breul.nl) 
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Komende weken gaan we bekijken of we ook bijlessen kunnen verzorgen voor klas havo-vwo 
2-3, mavo-2 en vwo-4. Dat start later, na PARTweek 1. 
Ook leuk om eens een kijkje te nemen op de website van SHS (link)*, een prachtig voorbeeld 
hoe jonge mensen vanuit een mooie visie op maatschappij en onderwijs succesvol een 
onderneming hebben opgezet.  
* www.studentenhelpenscholieren.nl 
 
Sietske Erich, afdelingsmanager havo 

=========================================================================== 
 
GGD: corona gezondheidsmonitor jeugd 
 
Om de impact van corona op de gezondheid, leefstijl en het welzijn van jongeren in kaart te 
brengen voert GGD regio Utrecht een online vragenonderzoek uit onder leerlingen van klas 2 en 
4 voor het voortgezet onderwijs in de regio Utrecht. 
Op donderdag 30 september a.s. wordt deze vragenlijst ook bij ons op school afgenomen. 
Voor meer informatie over dit onderzoek verwijs ik u naar de bijlage in deze link.  
 
Gisteren hebben alle ouders en leerlingen van klas 2 en 4 per mail een brief met aanvullende 
informatie van de GGD over de corona gezondheidsmonitor jeugd ontvangen. 
 
Erwin Dernison, afdelingsmanager mavo  
 
=========================================================================== 
 
Tweede klassen starten met stormbaan 
 
In het vorige BreulBerichten stond een foto van de 56 meter lange 
stormbaan waarmee de tweede klassen het jaar begonnen. Elke klas 
kreeg de opdracht om slim samen te werken en er zo snel mogelijk met 
30 kinderen overheen te gaan.  
Klas HV2A zette met 2 minuten en 15 seconden de snelste tijd neer. Dit 
heeft de klas afgelopen week gevierd met taart. 
 
Simone Magnée, Loes van Weenum en Minouche Hermans, teamleiders 
onderbouw 
 
=========================================================================== 
 
Schoolpasje  
 
Een (nieuwe) leerling die (nog) niet beschikt over een schoolpas kan een pasje bestellen via de 
mediatheek. 
Ondergetekende maakt indien nodig een foto, voorziet de leerling van een tijdelijke pas zodat 
hij/zij kan lenen in de mediatheek en gebruik kan maken van zijn/haar kluisje en bestelt een 
schoolpas. Zodra deze schoolpas binnen is, ontvangt de leerling daarvan bericht. Voor nieuwe 
leerlingen is de bestelling kosteloos.  
Voor leerlingen die vorig jaar al op school zaten, zijn de kosten € 7,50. Om te kunnen betalen 
dienen leerlingen via betalen.de-breul.nl geld op hun pas te zetten. Het afrekenen gebeurt aan 
de balie van de mediatheek.  
Voor vragen kan een mail gestuurd worden naar: mediatheek@de-breul.nl  
 
Magda Klijnsmit, medewerkster mediatheek 

http://www.studentenhelpenscholieren.nl/
http://www.studentenhelpenscholieren.nl/
https://www.de-breul.nl/downloads/informatie-ggd-corona-gezondheidsmonitor-jeugd/
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=========================================================================== 
 
Afspraken afmelden lessen lichamelijke oefening (LO) 
 
Ter informatie (of herinnering) hier de afspraken die gelden voor het vak LO op De Breul: 
 
Blessures: 
Geblesseerde leerlingen zijn aanwezig in de les. Zij kleden zich net als de andere leerlingen om, 
iedereen in de zaal draagt sportkleding. Zij hebben een briefje van hun ouders mee met de 
reden en geven deze bij de start van de les aan de docent. Zij doen mee aan onderdelen die wél 
mogelijk zijn of worden ingezet bij de les. Denk hierbij aan de rol van scheidsrechter, 
hulpverlener of organisator. Bij langdurige blessures krijgen de leerlingen een vervangende 
opdracht voor de gemiste onderdelen. 

Sieraden: 
Er mogen geen sieraden gedragen worden tijdens de les LO. Dit uiteraard in verband met de 
veiligheid. Bij voorkeur laat de leerling de sieraden thuis. Anders kunnen deze voordat de 
leerling naar de les komt in de kluis gelegd worden. Wanneer een leerling dit vergeten is, staat 
er in de gymzaal een sieradenbak. De school is niet aansprakelijk voor diefstal, de leerling is zelf 
verantwoordelijk! 

Kleding: 
Leerlingen mogen dragen wat ze prettig vinden. Echter: qua schoenen is het belangrijk om in de 
zaal zaalschoenen te dragen en op het sportveld buitenschoenen. Een zaalschoen heeft een 
meer gladde zool, een buitenschoen heeft juist een goed profiel. Als de leerling een hoofddoek 
draagt, graag een sporthoofddoek! De docent kan de leerling adviseren hierover. 

We hopen op een mooi en sportief schooljaar! 

De sectie LO 

=========================================================================== 
 

Ondernemen op De Breul 

Vorig schooljaar zijn wij op De Breul in havo-4 begonnen met het opzetten van een eigen 
onderneming. Dit als onderdeel van de Vecon Business School. Forrest, Het Fitnesspaleis en 
Hatweeoh zijn de bedrijven die onze leerlingen hebben opgezet. 

Donderdag 9 september was de aftrap voor dit schooljaar. Naast havo-4 start dit schooljaar 
ook vwo-5 met het opzetten van een eigen bedrijf. Deze leerlingen willen graag de ervaring van 
ondernemer zijn in het echt ondervinden. Het bijbehorende ondernemingsplan dat ze gaan 
schrijven zullen zij vervolgens als profielwerkstuk indienen. 

De havo-4 leerlingen zullen dit schooljaar naast het schrijven van een ondernemingsplan en het 
opzetten van hun eigen onderneming ook deelnemen aan verschillende buitenschoolse 
activiteiten. 8 oktober zullen ze bijvoorbeeld het Start Up Festival van Jong Ondernemen in de 
jaarbeurs bijwonen, ze gaan meedoen met diverse pitch battles en een marktdag bijwonen. 

Tot zo ver het Ondernemen op de Breul. Wij houden jullie op de hoogte. 

Najiha Bahar en Arnold Klinkert, docenten  



4 

 

 

 

 

AFBEELDING: AFTRAP EIGEN ONDERNEMING 9 SEPTEMBER 2021 

Hatweeoh: nog interesse in een duurzame waterfles tegen de 
inkoopprijs? 

Afgelopen schooljaar zijn wij in havo-4 begonnen met het opzetten van 
ons eigen bedrijf ‘Hatweeoh’. Ons bedrijf verkoopt duurzame 
waterflessen waarbij 20% van de winst naar het goede doel ‘Water for 
Life’ gaat.  
Inmiddels zijn wij bezig met het afronden van onze boekhouding. 
Doordat wij nog wat voorraad hebben bieden wij onze laatste flessen 
aan tegen de inkoopprijs. Voor maar liefst € 9,99 kunt u onze mooie, 
duurzame waterflessen bestellen. U kunt een bestelling doorgeven door 
te mailen naar 110346@studenten.de-breul.nl . 
Na uw bestelling neem ik contact met u op en kom ik de waterfles 
persoonlijk overhandigen. 

Namens team Hatweeoh, Rozemarijn Schilders (leerling H5a) 

=========================================================================== 
 
Werving nieuwe Jongerenraadsleden Zeist 
 
Wij zijn weer op zoek naar nieuwe Jongerenraadsleden voor de gemeente Zeist.  
  
Profiel Jongerenraadsleden 
In deze link vind je het profiel voor Jongerenraadsleden. Hierin staat waar wij naar op zoek zijn 
en wat jongeren kunnen verwachten van de Jongerenraad. Vanuit een evaluatie onder de 
Jongerenraadsleden is gebleken dat zij het belangrijk vinden dat de Jongerenraad divers is en 

https://www.de-breul.nl/downloads/profiel-jongerenraadsleden-_bb-16-9-21/
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een goede afspiegeling van de maatschappij is. Met name leerlingen uit het VMBO ontbreken in 
de Jongerenraad. 
  
Promofilm 
In de tussentijd hebben wij ook hard gewerkt, om de werving beter aan te laten sluiten op de 
doelgroep. Wij hebben hiervoor een heel leuke promotiefilmpje laten ontwikkelen, waarin twee 
oud-Jongerenraadsleden vertellen wat de Jongerenraad inhoud. Wij verspreiden de promofilm 
via social media, waaronder de Instagram van de Jongerenraad van Zeist. 
 
Onze eerste bijeenkomst vindt plaats op woensdag 13 oktober. De eerste bijeenkomst zal in 
het teken staan van kennismaking en een introductie van de gemeente en de politiek. Het zou 
dan ook fijn zijn als de nieuwe jongerenraadsleden dan kunnen aansluiten. 
  
Gemeenteraadsverkiezingen 2022 
Daarnaast vinden wij het als gemeente belangrijk dat jongeren zo vroeg mogelijk 
maatschappelijk betrokken zijn. Wij zouden daarom graag willen kijken wat wij kunnen 
aanbieden om jongeren politiek te betrekken in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen 
van 2022.  
  
Ik ben benieuwd naar de potentieel nieuwe Jongerenraadsleden. Ik hoor graag van jullie! 
  
PS: Nieuwe leden kunnen zich aanmelden via jongerenraadzeist@zeist.nl. En zie voor meer info 
ook https://www.zeist.nl/gemeente-bestuur-en-organisatie/gemeenteraad/jongerenraad-zeist. 
  
Vriendelijke groet, 
  
Sharon Harmsen | Projectmedewerker | Gemeente Zeist 
Telefoonnummer 14030 / 0654651339 | s.harmsen@zeist.nl | Bezoekadres: Het Rond 1, 3701 
HS Zeist | www.zeist.nl 
Werkdagen: Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdagochtend. 
Volg het nieuws van de gemeente Zeist ook 
op  www.twitter.com/gemeentezeist,  www.facebook.com/gemeentezeist en 
op  www.instagram.com/gemeentezeist 
 
 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fjongerenraadzeist%2F&data=04%7C01%7Cg.mathews%40de-breul.nl%7C4e6592ad2b5344e70f2c08d977864d0f%7Cbf6cadce024c4f569cdf58898d6ff1e9%7C0%7C0%7C637672240982955831%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=RkbawI%2Ftr3MbFfEzSe8oLbYzewHnFMNJtgVUuR2l%2BVI%3D&reserved=0
mailto:jongerenraadzeist@zeist.nl
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.zeist.nl%2Fgemeente-bestuur-en-organisatie%2Fgemeenteraad%2Fjongerenraad-zeist&data=04%7C01%7Cg.mathews%40de-breul.nl%7C4e6592ad2b5344e70f2c08d977864d0f%7Cbf6cadce024c4f569cdf58898d6ff1e9%7C0%7C0%7C637672240982955831%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=O6JgNpVx%2BQTC%2BI5TWo0zE%2FHNgG5mGT5jBcype%2B6tZus%3D&reserved=0
mailto:s.harmsen@zeist.nl
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.zeist.nl%2F&data=04%7C01%7Cg.mathews%40de-breul.nl%7C4e6592ad2b5344e70f2c08d977864d0f%7Cbf6cadce024c4f569cdf58898d6ff1e9%7C0%7C0%7C637672240982955831%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=iZQIQMBARo52Xcpj9Fl6EsIdlhZ%2Fp3iwq%2FyQxpxmbEw%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.twitter.com%2Fgemeentezeist&data=04%7C01%7Cg.mathews%40de-breul.nl%7C4e6592ad2b5344e70f2c08d977864d0f%7Cbf6cadce024c4f569cdf58898d6ff1e9%7C0%7C0%7C637672240982965792%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=LfOFc1jeu3VdBNPgGaVPXd2Olp0OsLxQdoKMIHAV2rU%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fgemeentezeist&data=04%7C01%7Cg.mathews%40de-breul.nl%7C4e6592ad2b5344e70f2c08d977864d0f%7Cbf6cadce024c4f569cdf58898d6ff1e9%7C0%7C0%7C637672240982965792%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=V%2Bk3jTmnyH8Dn4nEnSV3V8mDwCZeEjTK%2F1Gu9dMjTls%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fgemeentezeist&data=04%7C01%7Cg.mathews%40de-breul.nl%7C4e6592ad2b5344e70f2c08d977864d0f%7Cbf6cadce024c4f569cdf58898d6ff1e9%7C0%7C0%7C637672240982975747%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=FDni%2BJd7QLYFhcS9peb0ph11bMRXqt6YjVTfe31AWNo%3D&reserved=0

