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AGENDA

Beste ouders,
Voor jullie ligt alweer de achtste nieuwsbrief van dit schooljaar. En ook
deze keer moet ik het hebben over Corona. We zijn er helaas nog niet
vanaf en de anderhalve meter afstand blijft voorlopig gelden. Dit betekent dat de leerlingen vanaf maandag 8 maart een nieuw lesrooster ontvangen. We gaan door met de praktijklessen in halve groepen op school
te verzorgen maar daarnaast zullen alle leerlingen ook 1 dag per week
onder leiding van de mentor theorie onderwijs op school in halve groepen krijgen. De leerlingen worden door hun mentor geïnformeerd.

19-3
INLEVEREN KEUZES VOOR
MODULEVAKKEN EN VRIJE
TIJDSVAKKEN

22-3
STUDIEDAG. LEERLINGEN
LESVRIJ

Ouderarena
Donderdag 25 februari spraken we met twee ouders over allerlei dingen
die op school spelen. We zijn vooral bezig om fase 3 komend schooljaar
anders in te richten. Zo willen we de leerlingen niet meer indelen in een
arbeidsklas of scholingsklas. In fase 3 begeleidt de mentor dan het kind
of uitstroom naar arbeid of uitstroom naar scholing (Vista college). Nadat we tekst en uitleg gaven waarom we dit willen doen, waren de ouders het eens met deze verandering. Uiteraard zal ik jullie informeren
hoe we fase 3 komend schooljaar inrichten. Verder was het prettig om te
vernemen dat de ouders ons een pluimpje gaven over de wijze waarop
we de leerlingen begeleiden op weg naar hun volwassenheid.

23-3 T/M 29-3
LOB WEKEN

Leerlingarena
Vrijdag 26 februari spraken wij met 5 leerlingen over onze school. Hoofdthema was de herinrichting van fase 3. De meerderheid van de leerlingen vond de splitsing in arbeidsklassen en
scholingsklassen, zoals we dit nu doen, goed. Mevr. Mulkens heeft ook alle andere leerlingen
van fase 2 en 3 uitgenodigd om daarover hun mening te geven.

Keuzevakken voor schooljaar 2021-2022
Via de mail van maandag 1 maart hebt u twee berichten ontvangen waarin u alle informatie
vindt over de keuzes die de leerlingen van fase 1, 2 en 3 moeten maken. Het is de bedoeling dat
de leerlingen uiterlijk 19 maart een keuze gemaakt hebben.

Nieuwe filmpjes modulevakken op de site
Met veel trots laat ik u weten dat u op onze site 7 gloednieuwe filmpjes over de modulevakken
kunt zien. Ga naar www.terragnigra.nl en vervolgens naar het kopje school en tenslotte naar
praktijkvakken. Deze filmpjes kunnen u helpen bij het bespreken met uw kind van de te maken
keuzes voor volgend schooljaar.

LOB weken
Vanaf dinsdag 23 maart tot en met 29 maart staan weer de LOB weken in ons programma.
Denkt u eraan dat u samen met uw kind op zoek gaat naar een passende stageplek. Uiteraard
kunt u altijd de hulp van de mentor inschakelen. In de week van maandag 8 maart ontvangt u
in een aparte mail alle inhoudelijke informatie.

Jeugdlintje voor Mohammed Maho
Donderdagmiddag 25 februari werd Mohammed onze leerling van fase 3 heel terecht in het
zonnetje gezet door de wethouder van Maastricht. Via een online verbinding vanuit de gymzaal naar het stadhuis sprak de wethouder hem lovend toe. Mohammed verricht bij zijn voetbalclub RKHSV veel geweldig vrijwilligerswerk zodat de gemeente niet om hem heen kon en
hem heel terecht dit jeugdlintje toekende. Ook op school zijn wij blij met Mohammed. Hij is
lid van de leerlingenraad en begeleidt in de pauzes onze voetballende leerlingen op een manier alsof hij er een pedagogische studie voor gevolgd heeft. Mohammed wil naar het CIOS en
indien mogelijk blijft hij op de een of andere manier aan onze school verbonden.
Mohammed van harte gefeliciteerd en nogmaals ere wie ere toekomt.

.

.

