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De scholen zijn weer begonnen 
De scholen zijn weer begonnen en de eerste maand zit er 
alweer op. Bij BITS zijn er dit jaar klassen bij gekomen en we 
hopen hiermee de wachtlijsten enigszins te verkorten. We 
hebben nu als volgt: 
 
BITS A – mw. Van Dijl 
BITS B – mw. Van Putten en mw. De Voogd 
BITS C – mw. Van Vaalen 
BITS D – mw. Batist en dhr. Van den Hooven 
BITS E – mw. Jellema en mw. De Voogd 
BITS F – mw. Rombout en dhr. Van den Hooven 
BITS G – mw. Van Beeten en mw. Van Oijen 
BITS H – mw. Janssen (interventie) 
Zorgteam mw. Sutthoff, mw. Kortus en mw. Smit 
Met dhr. Van den Berg conciërge/admin. achter de balie 
 

Ouderbijeenkomst 
Op dinsdagavond 13 september vond de eerste algemene 
ouderbijeenkomst plaats in de kantine. Ouders van leerlingen 
kregen een presentatie waarin informatie werd gedeeld over de 
problematiek waar jongeren van BITS mee te maken hebben. 
Tot slot werd de nieuwe BITS film voor ouders getoond onder 
het genot van een bakje popcorn. Vele ouders vonden de film 
mooi, voelden de herkenning en dat zorgde voor emoties en 
inzichten.  
 

Leerlingenraad 
De mening en ideeën van leerlingen over schoolse zaken zijn 
heel waardevol en belangrijk, niet alleen voor de betrokkenheid 
van leerlingen bij school, maar ook zodat besluiten door 
leerlingen worden gedragen. Op donderdag 6 oktober vond de 
eerste leerlingenraad van dit schooljaar plaats. Na de pauze 
verzamelden een groep leerlingen zich in de kantine om mee te 
praten over verschillende onderwerpen. Wie willen er af en toe 
iets op de website plaatsen? Missen er nog dingen in de kantine?  
Hoe denken leerlingen over het huidige kledingprotocol binnen 
Het Passer College? Zijn er ideeën voor workshops en 
schoolactiviteiten? Zo hangt de regenboogvlag weer in de gang 
en komt er achtergrondmuziek in de kantine. Wie weet staan 
we binnenkort wel met zijn allen te discobowlen of taarten te 
bakken! 
 

 
 
 

 

AGENDA 2022  

24 okt – 28 okt herfstvakantie 
31 okt studiedag: lln vrij 
1 nov studiedag: lln vrij 
7 nov Kunstinstituut Melly 
21 nov Kunstinstituut Melly 
28 nov sportclinic Kempo 
5 dec sportclinic Kempo 
13 dec ouderbijeenkomst 
(emoties) 17:00u – 19:00u 
15 dec ouderbijeenkomst 
(emoties) 09:00u - 11:00u 
23 dec kerstbrunch tot 12:00u 
26 dec - 6 jan kerstvakantie 
 

 

 

Schoolfruit 
Vanaf dit schooljaar krijgen we 
elke week groente en fruit voor 
onze leerlingen geleverd. 

 

Schoolplein  
Eind vorig schooljaar zijn we 
begonnen met het renoveren 
van ons schoolplein. Het is nu 
een uitnodigende tuin waar men 
kan chillen op de banken, 
trainen op de buitentoestellen 
en zelfs kan schommelen. 
Behalve dat er druiven in de tuin 
groeien, gaan we ook zelf een 
kruiden-/groentetuintje 
aanleggen. 
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Workshops 
Bij BITS hebben we de volgende workshops:  
 
Robotica en Coderen 
Bij Robotica wordt uitgelegd hoe robots werken en er 
wordt met een aantal simpele robots gespeeld. 
Bij coderen wordt uitgelegd hoe bijvoorbeeld het spelletje 
Minecraft in elkaar zit en hoe deze wordt gemaakt. 
Vervolgens gaan de leerlingen hiermee oefenen door 
middel van een spelletje. 
 
Kunstzinnige Vorming en Techniek 
Met Natuur en Techniek zijn de leerlingen onder 
begeleiding aan de slag gegaan met o.a. druiven uit de 
tuin.  Bij Kunstzinnige Vorming hebben leerlingen hun 
creativiteit ingezet bij het maken van verschillende  
kunstwerken o.a. met linoleum. 
 
Gitaarles 
Onze leerlingen krijgen de mogelijkheid om gitaar te leren 
spelen en hiervoor hebben we een gitarist die dit komt 
verzorgen op school. Zij leert de leerlingen de 
basisprincipes van het gitaar spelen. Hopelijk kunnen we 
dit in de toekomst nog uitbreiden met andere 
muzieklessen. 
 

BITS film voor ouders 
Graag willen we u verwijzen naar de website waar u de 
nieuwe BITS film voor ouders kunt vinden. Erg interessant 
om te zien waar we voor staan en wat we als team willen 
uitdragen. 
 
www.bitsrotterdam.nl 
 
Hier kunt u ook alle belangrijke data vinden voor 
activiteiten die in het verschiet staan. 
Ook zullen hierop de vakanties te vinden zijn en eventueel 
andere belangrijke zaken. 
 

 
 
 

 

http://www.bitsrotterdam.nl/

