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AGENDA

Even voorstellen:
Beste ouders en of verzorgers van de leerlingen van Terra Nigra,
In de vorige nieuwsbrief kondigde Belinda mijn komst al aan. Sinds 2 december is de ruil een feit. Zij heeft mijn baan als directeur van Stella Maris College in Valkenburg overgenomen. Ik heb in Valkenburg met veel
plezier en voldoening bijna 30 jaar gewerkt, waarvan 15 jaar als leraar
economie en Nederlands en de laatste 15 jaar als directeur. Ik vond dat
het na zo’n lange periode tijd werd voor iets anders en heb na heel even
nadenken volmondig ja gezegd tegen de voorgestelde ruil.
Graag wil ik me aan jullie voorstellen. Mijn naam is Wien Bergmans, 62
jaar oud en woon in Simpelveld. Ik heb twee zoons en twee kleindochters. In mijn vrije tijd houd ik me bezig met voetbal, tennis, lezen en in
de weekenden ben ik regelmatig in Amsterdam, waar mijn jongste zoon
woont.

20 december
3/5 rooster
21 december t/m 5 januari
Kerstvakantie
6 januari
Start eerste schooldag in 2020
6 januari
IOP week
27+28 januari
Ouderavonden
3 t/m 7 februari
Toetsweek Fase 2

Intussen heb ik Terra Nigra al behoorlijk goed leren kennen en kom tot de
conclusie dat het een fijne, kleine school is, waar de zorg voor de kinderen
voorop staat. Er werken zeer betrokken en kundige collega’s. Het is mijn
taak om die sfeer in school voort te zetten. Ook heb ik al met veel leerlingen
kennis gemaakt die vooral open en spontaan op mij zijn overgekomen.
Wij willen samen met u de jeugd begeleiden op weg naar hun volwassenheid. Een goede communicatie met ouders is daarvoor heel belangrijk. Ik zal
u dan ook op de hoogte houden van het wel en wee op school via deze
tweewekelijke nieuwsbrief.
Laat ik afsluiten met u en uw gezin alvast hele fijne kerstdagen en alle geluk
en voorspoed voor 2020 toe te wensen.

Wien Bergmans, directeur Terra Nigra

VUURWERK
Het einde van het jaar is weer in zicht en dat betekent dat het afsteken van
vuurwerk bijna dagelijks een feit is. Ik vraag u dan ook om met uw zoon of
dochter te bespreken dat het niet toegestaan is vuurwerk mee naar school te
nemen en zeker niet rondom school te gebruiken. Wij zullen bij constatering
altijd de schoolagent inschakelen.

ONDERSTEUNINGSPLANRAAD
Oproep Kandidaten Ondersteuningsplanraad!
De Ondersteuningsplanraad voor het voortgezet onderwijs Maastricht en Heuvelland (OPR) schrijft verkiezingen uit.
Wanneer u interesse hebt, meldt u aan via de uitnodiging die u afgelopen dinsdag per mail ontvangen hebt.

SCHOOLREIS
Reserveer alvast 9 april.
Zie voor alle info de bijlage 'Brief ouders vooraankondiging schoolreis'

LOB WEKEN…
Na het succes van de eerste LOB weken afgelopen schooljaar hebben wij besloten dit verder
vorm te geven. Er is wel een en ander aangepast.
In plaats van 3x in het schooljaar 1 week, zijn we overgestapt naar 2x twee weken.
Dit betekent 2 snuffelplekken zoeken in plaats van 3 en de leerling kan meer leren op een plek.
Om een beeld te geven hoe deze LOB weken eruit hebben gezien volgt hieronder een korte terugblik.
Fase 1 maandag en dinsdag proeftuin groen.
Maandag kregen de leerlingen een introductiefilm te zien wat er allemaal mogelijk is in het vak
Groen. Daarna gingen ze allemaal naar buiten om in de kruidentuin te werken (6 verschillende
opdrachten) en de tuin te verkennen (6 verschillende opdrachten), helaas regende het soms te
hard en zijn er ook opdrachten binnen gedaan.
Dinsdag zijn de klassen om de beurt naar Kinderboerderij Daalhoeve geweest. Hier werd ervaren
hoe het is om met dieren te werken en te werken in de groenvoorziening. In school was er
bloemschikken. Leerlingen konden kiezen uit een krans van groen of een bloemstuk op een
boomstamschijf. Al met al 2 zéér leerzame dagen in het Groen!

Woensdag Proeftuin Handel
De leerlingen van Fase 1 hebben op woensdag 20 november de Proeftuin Handel mogen beleven. Voor het 2e jaar op rij had de werkgroep Handel een aantal bedrijven aangeschreven met
de vraag of we daar een kijkje mochten komen nemen. In kleine groepen hebben we de Gamma
- Intratuin - automaterialen Heuts - Bijenkorf - NewYorker - Groothandel Becker Royen en ook de
Markt bezocht. Leerlingen kregen er eerst een rondleiding, mochten vervolgens een interview
afnemen en hebben zo (hopelijk) een beter inzicht verkregen over hetgeen er zoal in deze bedrijven verwacht kan worden mochten ze hier b.v. ooit stage willen lopen.
Aan het einde van de dag volgde een evaluatie in de aula op school waarbij de leerlingen middels
een Lesson Up Quiz gingen onderzoeken welk groepje nu het meeste had opgestoken van deze
leerzame dag!
Ook dit jaar weer een leuke en leerzame dag gehad waarbij de leerlingen weer iets meer hebben gezien van het weken in de Handel.

LOB WEKEN VERVOLG
Donderdag proeftuin verzorging:
De leerlingen kwamen op donderdag bijeen in de aula. Van dokter tok en dokter tik kregen alle
leerlingen een ei. De leerlingen kregen de opdracht om voor dit ei gedurende de workshops te
zorgen. Doel hiervan was:
Hoe ze zorg leren dragen voor iets kwetsbaars (ei)
1.Wat verzorging is
2. Welke (leeftijds)groepen er zijn
3. Wat zelf-, mantel- en professionele zorg is
4. Kennis maken met 3 verschillende verzorgende beroepsonderdelen.
Leerlingen zijn dus op een leuke en leerzame wijze in aanraking gekomen met het vak verzorging.
Fase 2 heeft van maandag t/m donderdag gesnuffeld bij een zelf gezochte stage snuffelplek.
Ook de leerlingen van Fase 1 hebben tijdens de tweede LOB week een snuffelstage gelopen.
De mentoren waren in de gelegenheid om hun leerlingen te bezoeken. Er zijn hele positieve reacties terug gekomen van zowel de leerlingen, ouders, mentoren en de bedrijven, waardoor
ook weer nieuwe stage plekken ontstaan zijn. J
Tijdens de terugkomdag op vrijdag voor de leerlingen van fase 1 en 2 stond het evalueren centraal. Leerlingen toonden een presentatie of een kort filmpje
Kortom; bijzonder succesvolle LOB weken en op naar de volgende periode van 16 tot en met 27
maart 2020 (begin alvast met zoeken en oriënteren naar een leuke plek).
Fase 3: De leerlingen hebben beide weken in dezelfde onderneming of instelling stage gelopen
om te wennen aan het “arbeids”leven.

