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AGENDA

Beste ouders,

25-10 T/M 31-10

Voor u ligt de tweede nieuwsbrief van dit jaar. Op maandag 18 oktober
hebben we met een aantal ouders gepraat over onze school. Het is voor
ons heel belangrijk om te weten wat ouders van onze school vinden en
dat zij een goed beeld hebben van Terra Nigra. In deze nieuwsbrief leest
u wat er die avond besproken is.

HERFSTVAKANTIE

De eerste inloopdagen voor ouders en leerlingen van groep 8 zitten er
alweer op. Een aantal leerlingen van fase 2 heeft op geweldige wijze ouders en leerlingen rondgeleid. De bezoekers hebben zo een prima beeld
van onze school gekregen en hopelijk kunnen ze straks de beste school
voor hun kind kiezen.

ROOSTERVRIJ

1-11

8-11 EN 9-11
EINDEXAMENGESPREKKEN

De herfstvakantie staat voor de deur. Hopelijk kunt u, samen met uw
kind, genieten van een heerlijke ontspannen week.
15-11 T/M 26-11
LOB WEKEN

25-11
DIPLOMA UITREIKING
VOOR FASE 3 LEERLINGEN

Zes leerlingen van onze
school gaan op maandag en donderdag naar
Philadelphia om in de
praktijk te oefenen. Zij
werken samen met
personeel van Philadelphia in de keuken en
de bediening. Samen
met de kok en onze
docent wordt er een
verrukkelijk en gezond
ontbijt gepresenteerd
aan de gasten. De nadruk van de samenwerking ligt in het werken met streekproducten, zuinig zijn op onze aarde en het ontwikkelen van talent. Dat maakt ons lokaal, duurzaam en bijzonder. Kortom: Terra Nigra en Philadelphia halen het beste uit elkaar.

Maandagavond 18 oktober waren 25 ouders present op onze informatie avond. In een leuke
sfeer vertelden wij op welke wijze het onderwijs op Terra Nigra ingevuld wordt. Ook was er
gelegenheid om vragen te stellen en tips aan ons door te geven. Zo gaven ouders aan dat een
3/5 rooster niet in de SOM app staat, de kleding voor de stage bij de Jumbo niet duidelijk i s
en dat sommige ouders niet weten hoe de vrijwillige ouderbijdrage betaald moet worden. In
de pauze smulden veel ouders van de lekkere hapjes die door leerlingen in de horeca les waren gemaakt. Voor ons was het in ieder geval heel fijn om te horen dat ouders tevreden zijn
over onze school. Kortom; een avond die zeker voor herhaling vatbaar is.

Na de herfstvakantie zal een medewerker van stichting Trajekt op maandag- , dinsdag– en vrijdagmiddag van 12.00 uur tot 15.30 uur op school aanwezig zijn. Het is de bedoeling dat zij in de
pauzes, samen met de docenten, toezicht houdt op onze leerlingen. Na de pauze heeft zij tijd
en ruimte om in gesprek te gaan met leerlingen die dat zelf aangeven of met leerlingen waarvan
wij vinden dat dit nodig is. Verderop in deze nieuwsbrief stelt zij zich aan u voor.

Vanaf maandag 8 november start ook weer mindfulness op school. Leerlingen kunnen ervoor
kiezen om elke maandagochtend van 8.30 uur tot 9.00 uur naar de gymzaal te gaan. Zo krijgen
ze de rust om de schoolweek op ontspannen wij te beginnen.

Via onze website www.terranigra.nl blijft u heel goed op de hoogte van wat er op onze school
speelt. Nieuwe ouders hebben soms moeite om bepaalde informatie te vinden. Wanneer u
boven in de balk op praktische info klikt en vervolgens op downloads komt u op de pagina waar
belangrijke documenten staan zoals; de schoolgids, ouderbijdrage, jaaragenda schooljaarplan
en schoolplan. Vervolgens klikt u op het document dat u zoekt en vindt u de gevraagde info.

Sinds enkele weken kunnen de leerlingen weer belegde broodjes, soep en andere koude of warme hapjes kopen in de kantine. De prijzen houden we zo laag mogelijk. Zo kost een tosti en een
flesje water € 0,50. Heel veel producten worden in de lessen horeca en koken door de leerlingen gemaakt.

Op 27 september was de schoolfotograaf op school. Binnenkort ontvangt u een foto set. U kunt
deze foto’s kopen. De prijs voor de complete set bedraagt € 14,45. Uiteraard bent u dat kopen
niet verplicht. Uw zoon of dochter kan de foto’s via de mentor teruggeven aan school.

De winter komt eraan. De dagen worden korter en de nachten langer. Het valt ons op dat de
laatste weken meer leerlingen dan we gewend zijn te laat komen op school. Het is belangrijk
dat de kinderen leren om op tijd te komen. Laten we samen hier voor zorgen.

