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Namens de directie
Wij zijn inmiddels aangekomen bij de maand april, een maand van dertig dagen. April zou komen van het Latijnse
aperire, wat openen betekent. Voor onze Praktijkschool opent de maand april vele deuren. De Ramadan zal starten
voor een aantal leerlingen, de zomertijd is dan net weer ingegaan op 27 maart en wij hopen op praktijklessen in de zon.
De IOP-gesprekken openen de bordfolios en examendossiers weer. Ook komt de schoolfotograaf op bezoek, hierover in
een brief meer informatie binnenkort. De ORGB heeft mondelinge examens en het einde van april zal de meivakantie
openen. Voor mevrouw Bakker is de maand april een verwijzing naar de planten en de bloemen die weer groeien en
bloeien en dus opengaan. Voor meneer Oorthuis en meneer de la Porte zal april de deur van hun tiny house openen,
deze begint steeds mooier te worden aan de buitenkant en ze zijn ook deze maand toe aan de binnenkant. Wij wensen
iedereen een mooie maand april.

Wieneke Roossien & Jochem Pennekamp
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De open avond was een groot succes

2A zet zich in voor Oekraïne

Een ware moestuin bij plant en dier

Groepsstage in de 3e

Kom binnen bij bedrijven dagen

In onze school zijn twee grote trappen. Maar kun je
met een rolstoel ook onze school door. Yara laat ons
weten dat het met de lift een gedoe is, maar het kan
wel. Wij wensen Yara veel beterschap.
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De bovenbouw leerlingen van VTB maakten en verkochteN leren sleutelhangers.
De opbrengst, 118 euro (!) gaat naar de mensen in Oekraïne.

FOTO IMPRESSIE VAN DE OPEN AVOND

Armbandjes voor Oekraïne
Net als heel veel andere mensen, kijken wij
machteloos toe hoe Oekraïne lijdt onder de
aanvallen van de Russische president Poetin. In de
school merken we dat het leeft en dat we willen
helpen. Maar hoe? Al heel snel werd er op school
een actie opgezet. Spullen en geld inzamelen. De
afgelopen week werd er in klas 2A hard gewerkt
voor de vluchtelingen uit Oekraïne. Zo werd er
een doos met hulpgoederen, die naar Oekraïne
gaat, prachtig versierd en extra stevig gemaakt
door Jairo en Ugurcan. Er werden posters gemaakt
door de leerlingen, om de andere leerlingen om
nog meer hulp te vragen. Anouk en Rosa maakten
armbandjes, oorbellen en sleutelhangers, die zij in
school en thuis verkochten. Ze hebben hiermee al 30
euro opgehaald! Deze week kopen andere leerlingen
weer hulpgoederen, zodat dat binnenkort allemaal
mee naar Oekraïne kan. Ook nu laten de leerlingen
van de Praktijkschool weer zien dat ze klaarstaan
voor anderen in tijden van nood, geweldig!

Handverzorging bij zelfstandig wonen

Het huis aan de Keizerskroonweg krijgt, zoals in het vorige nummer te zien was, een prachtige make-over. Er komt een
mooie nieuwe vloer in het huis, gelegd door meneer De La Porte en 2 kanjers uit de tweede. Hierdoor zijn veel spullen
verplaatst en kunnen we boven niet eens komen. Daarom vinden de lessen van wonen nu tijdelijk plaats in school.
Op de donderdag zijn er voornamelijk meiden in de les, tijd voor een echte meidenles dus! Handverzorging, nagels
lakken en theedrinken. Voor de een was het een bekend ritueel en kwamen de nagellakjes, meegenomen van huis,
direct op tafel. Voor de ander voelde het allemaal maar vreemd, waren de nagels te kort om te vijlen en was nagellak
raar. Het was leuk om te zien, dat evengoed alle leerlingen, zoveel mogelijk stappen van het verzorgen van de handen,
uitvoerden. De les duurde anderhalf uur, maar we moesten nog haasten om alle nagels gelakt te krijgen. Het was dan
ook best moeilijk om met je linkerhand de rechter nagels te lakken, of andersom voor linkshandigen. Samenwerken
was dus belangrijk! En doorzetten, want het lakken van de nagels, dat is nog best een secuur werkje!

Beste ouder(s)/verzorger(s),
16 maart was het zover. Eindelijk konden we de deuren weer openen voor nieuwe leerlingen en ouders. Ook hebben
we de ouders van de eerste twee leerjaren uitgenodigd, zodat die konden zien wat we allemaal doen op school.
De opkomst was heel goed. We zagen heel veel trotse en enthousiaste leerlingen, ouders en familieleden! Alle
medewerkers hadden alles tot in de puntjes georganiseerd en goed voorbereid. Overal waren onze collega’s aan het
werk met leerlingen zodat er een goed beeld was van hoe de lessen er hier uitzien. Ook zij lieten dit met heel veel
plezier zien. Het was fantastisch om in een volle school te zijn en om zoveel enthousiaste berichten na afloop te
ontvangen. Wij zijn trots op onze school en dat was te zien!

Een echte moestuin bij plant en dier

Er wordt hard gewerkt aan de moestuin! Naast hard werken, frezen, planten, ook tijd om even een
hengel uit te gooien. Gezellig samen langs de prachtige waterkant chillen.

Groepsstage in de 3e
Op groepsstage worden veel verschillende werkzaamheden uitgevoerd en competenties geoefend:
Bij Noppes kun je bijvoorbeeld in de winkel maar ook in het magazijn werken. Tevens verzorgen we daar de koffiecorner
voor klanten én de koffie en thee voor de medewerkers. Bij Proevkantoor ruimen we op, pakken we groente in en
maken we complete groente-en fruitpakketten!

kom binnen bij bedrijven
De praktijkschool neemt deel aan
“kom binnen bij bedrijven dagen”.
De Kom Binnen Bij Bedrijven Dagen
is een open bedrijvenweek om
inwoners kennis te laten maken met
ondernemingen in Noord-Holland
Noord. Om werkzoekenden op de
arbeidsmarkt een kans te bieden.
Om scholieren en studenten een
idee te geven van wat er in de regio
allemaal voor moois gebeurt. Maar
ook om familie, vrienden of buren
met trots het bedrijf te laten zien.
De praktijksschool bezoekt onder
andere het bedrijf Vreeker in Hem. Zij
zijn gespecialiseerd in hout, metaal,
tuinaanleg en het aanleggen van
graven. Ook gaan er veel groepen
naar bloemenbedrijf “De Wit”.
Heeft u ook een leuk bedrijf waar
wij mogen komen kijken? Laat het
de redactie van de nieuwsbrief even
weten. Wij bezoeken u graag.

Techniek doet het
Mevrouw Roossien, Mevrouw Jong en Meneer Kok waren woensdag 23 maart aanwezig bij het Congres “Techniek
doet het”. Hieronder het artikel wat in de krant is verschenen.

Technisch personeel moeilijk
te vinden: “Het is uitdagend en
veelzijdig”
23 maart 2022 20:00
Leerlingen uit basis- en voortgezet onderwijs
enthousiast maken voor techniek om ze
zo in te laten stromen in de technische
beroepen van de toekomst. Met dat doel
werd vanmiddag op het Martinus College
in Grootebroek het congres ‘Techniek doet
het’ gehouden. “Teckniek is uitdagend en
veelzijdig.”

Congres op Martinus College moet leerlingen
inspireren te kiezen voor technisch beroep
“Technisch personeel is moeilijk te vinden”,
zegt Emiel van Schouten. Hij is medeontwikkelaar van ‘De Toren’ in Hoorn en was
één van de veertien mensen, die tijdens het
congres een workshop gaf. “Bij de workshops
wordt een podium geboden aan lokale helden.
Neem bijvoorbeeld Edwin ter Velde, die een
historisch fluitschip bouwt van afvalplastic.
Of Marco van Schagen, die met ‘Internet of
Things’ potentiële uitvallers in het onderwijs
uitdaagt met hightech”, aldus projectleider
Gerben Bakker.

krijgen. Het is onze missie om te laten zien
dat techniek uitdagend en veelzijdig is”,
aldus regievoerder Jan Jacob Jaasma van het
TechniekPact West-Friesland. Het is de eerste
keer dat het congres in West-Friesland wordt
gehouden.

“Mensen verbinden, kennis
uitwisselen en nieuwe kennis
opdoen”
Jan Jacob Jaasma, sectordirecteur VMBO
Martinuscollege Het project is – na uitstel
door corona – door het TechniekPact naar
West- Friesland gehaald. Er zijn vanuit deze
samenwerking al verschillende resultaten
behaald. Zo is er een PET-event gestart in
West-Friesland: een evenement waarbij
basisschoolleerlingen ervaringen op kunnen
doen in de technische branche.
Congres Techniek doet het in Grootebroek
Verschillende bedrijven, zoals Scholtens
Bouw, Dijklander Ziekenhuis en Omring,
waren woensdag met een stand aanwezig
om te tonen welke techniek er in hun branche
aanwezig is.
Jaasma: “Het congres is een toonbeeld van
samenwerking tussen onderwijs, opleiding

Inspireren
Het doel van het congres in Grootebroek was
om onderwijzers te inspireren om leerlingen
de technische vakken te laten kiezen, zodat er
meer geschoold personeel beschikbaar komt.
Het congres werd georganiseerd vanuit het
STO (Sterk Techniek in Onderwijs), een project
van verschillende regio’s in Noord-Holland.
“Deze regio kent van oudsher veel technische
bedrijven, die de vacatures slecht vervuld

en technische bedrijven. Het doel is mensen
verbinden, kennis uitwisselen en nieuwe
kennis opdoen.” Ook zijn er docenten uit het
basisonderwijs aanwezig. “Zij kunnen de
leerlingen al verleiden door de techniek te
laten ervaren. Alles is gericht op de toekomst,
om ervoor te zorgen dat er meer leerlingen
voor de technische vakken gaan kiezen.”

MENU APRIL

VOORGERECHT
Frisse voorjaarssalade met gerookte kipfilets, zongedroogde tomaten aangemaakt
met een mosterd dressing,toast, huisgebakken brood en diverse boters
HOOFDGERECHT
Op drie verschillende manieren bereiden van diverse vissoorten met
geglaceerde worteltjes/peultjes en gegratineerde aardappelen met gemengde sla
NAGERECHT
Een snoeperijtje van diverse nagerechten met
slagroom
Menu prijs € 14.00
Elke maandag (bij voldoende reserveringen).
Reserveren kan tijdens schooluren via
0228 - 510350.

Enjoy!
Altijd gratis koffie of thee met
een huisgemaakt koekje erbij in

Draai aan het rad
en win je korting

onze koffiecorner. De leerlingen
van de praktijkschool die
altijd bereid zijn u te helpen.
Onze winkel is te vinden aan de
Annie M.G. Schmidtweg 1
in Grootebroek, (de winkel is echt
in de school) Wij zijn open op
maandag, woensdag en donderdag
van 9.00 tot 14.00
Komt u gezellig bij ons winkelen,
dan kunnen wij het vak in de
praktijk leren!

Volg ons nu op facebook. Enjoy kledingcafe praktijkschool

koffie & kleding

Heeft u tips of vragen voor de nieuwsbrief?
joost.kok@praktijkschoolwf.nl
marcia.barnas@praktijkschoolwf.nl

Algemene informatie:

Bijzondere dagen:

Vakanties en vrije dagen 2021/2022

Goede vrijdag vrij
Pasen
meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
zomervakantie

Adres:
Tel.
E-mail:
Website:

15-04-2022
18-04-2022
25-04-2022 t/m 06-05-2022
26-05-2022 t/m 27-05-2022
06-06-2022
18-07-2022 t/m 26-08-2022

A.M.G. Schmidtweg 1
1613 MA Grootebroek
0228 510350
administratie.grootebroek@praktijkschoolwf.nl
www.praktijkschoolwf.nl

Start Ramadan
keuzemiddag
bovenbouwuitje

vrijdag
dinsdag
donderdag

01-04-2022
12-04-2022
21-04-2022

