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AGENDA
13 december
Kienavond

Beste ouders/verzorgers,
Misschien heeft u het al gelezen in de media: Praktijkonderwijs leerlingen gaan een schooldiploma ontvangen. Onderwijsminister Arie
Slob gaat dit in de wet vastleggen. Daarmee krijgen onze leerlingen
de erkenning die ze verdienen. In het praktijkonderwijs wordt geen
examen afgenomen, dus wordt het een schooldiploma. Daaraan
kunnen branchecertificaten en praktijkverklaringen worden toegevoegd. Ontzettend mooi en positief nieuws voor alle Praktijkscholen.
Wij gaan bekijken hoe we dit vorm gaan geven binnen ons onderwijs
en houden u uiteraard op de hoogte van de verder ontwikkelingen.
Vanaf deze plek wens ik u alvast fijne feestdagen en een spetterende jaarwisseling!
Mevr. B. Westera, directeur

17/m 21 december
Projectweek

22 december t/m 7 januari
Kerstvakantie

Let op:
Ook 7 januari hebben de leerlingen nog vrij!

NIEUWE DOCENTE FASE 1C..
Dhr. P. de Moor, mentor van Fase 1 C en docent AVO vakken is momenteel ziek. Het mentoraat en de lessen aan Fase 1 C worden momenteel ingevuld door een zeer ervaren docente:
mevrouw Vandenbroeckhoven. De ouders van fase 1C hebben hier apart bericht van ontvangen.

KIENAVOND….
Donderdag 13 december vindt de jaarlijkse kien avond plaats. De opbrengst van deze avond
komt deze keer ten goede aan onze leerlingen en wordt besteed aan activiteiten in de projectweek. De deuren zijn vanaf 18.45 uur geopend, de avond start om 19.30 uur. Er zijn nog plekken over, dus als u vanavond tijd heeft…….we zien u graag komen.
Graag zelf fiches of pen mee te nemen!!!!

PROJECTWEEK...
Volgende week start de projectweek voor alle Fases. Het onderwerp van deze week wordt:
optische illusie. Door middel van verschillend activiteiten leren leerlingen op een ludieke manier om te gaan met werkelijkheid/illusie. Daarnaast is er ruimte voor gezellig samen zijn door
middel van gourmetten en spelletjes . Op onze website treft u het aangepaste rooster voor
deze week aan.

RESTAURANTAVOND….
Op dinsdag 11 december vond wederom een restaurant avond plaats bij Terra Nigra. De leerlingen hadden een 3 gangen diner voorbereid. In de sfeervol aangeklede personeelskamer
werd het diner door leerlingen geserveerd. Het was gezellig, heerlijk en top verzorgd. Wanneer u volgende keer wilt aansluiten bij zo’n restaurant avond: houd de website en nieuwsbrief in de gaten. Daarin wordt de volgende datum snel vermeld.

