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AGENDA
14 februari
Oudearena

Beste ouders/verzorgers,
Vorige week donderdag heb ik in Utrecht deelgenomen aan
een overleg met OCW (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap). Onderwerp was het schooldiploma voor het
Praktijkonderwijs en dan met name hoe hier invulling aan te
geven. Er liggen mooie kansen voor onze leerlingen. Komende
week staat dit onderwerp ook binnen onze onderwijs ontwikkelgroep op de agenda. Wanneer er duidelijkheid is over de
manier van invulling geven aan dit schooldiploma zal ik u uiteraard berichten.
Mevr. B. Westera, directeur

19 t/m 21 februari
Inloopweek nieuwe leerlingen en ouders

25 februari
Info avond ouders Fase 1

25 februari t/m 1 maart
Week van de keuze

25 + 26 februari
NS op bezoek in Fase 1

1 maart
3/5 rooster

4 t/m 8 maart
vakantie

CITO TOETSEN FASE 3..
Gedurende de week van 4 februari hebben de leerlingen van Fase 3 de
cito toetsen voor de vakken rekenen, begrijpend lezen en spelling gemaakt. Tijdens de oudergesprekken op maandag 26 en dinsdag 27
maart zult u door de mentor worden geïnformeerd over de resultaten van uw zoon/dochter.

MOOSWIEF KRANSEN..
Op woensdag 6 februari waren 8 leerlingen van het Terra Nigra Praktijkonderwijs uitgenodigd
om samen met Chris Meijer de enige echte “Mooswiefkrenskes” te maken.
Deze Vastelaovendskrans wordt gemaakt met verse groenten van de markt en staat symbool
voor de opening van het carnavalsseizoen.
Ons “Mooswief” mag pronken met deze mooie groentenkrans én de leerlingen van Terra Nigra mochten deze, samen met hun juf mevrouw Mulkens, komen maken. De krans bedekken
met boerenkool en versieren met allerlei lekkere en kleurrijke groenten van de markt, waarna
er geproost werd met een heerlijk lekkere warme chocomel!
Om 12 uur kwam stadsprins Armand d’n ierste “de Mooswiefkrenskes” bewonderen en werd
er één uitgekozen om samen naar “ ’t Mooswief” te brengen.
De leerlingen en de juf werden beloond met een medaille voor hun goede inzet.
Onder het genot van een lekkere chocomel, heerlijke carnavalsmuziek, het toeziend oog van
Chris, de amezatie van de stadsprins en de gezellige sfeer (met een beetje koude handen) was
deze activiteit, georganiseerd op de markt in Maastricht, wederom geslaagd. Op de volgende
bladzijde is een fotocollage te zien van deze activiteit.
Namens alle harde werkers van Terra Nigra én hun juf,
ALAAF!

FOTOCOLLAGE...

