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VAN DE DIRECTIE:  
Inmiddels zijn wij alweer toegekomen aan de maand december. Deze donkere dagen brengen 
veel licht in de vorm van Sinterklaas, kerst en oud en nieuw. Hopelijk voor veel mensen een 
maand die veel gezelligheid brengt. 

Het blijft een onzekere tijd en we varen soms in de mist, niet wetende waar de vaart ons 
zal brengen. Ten tijde van het schrijven van dit stuk is het nog onzeker hoe het onderwijs 
invulling zal krijgen in de maand december. We hopen dat deze maand de Sinterklaasviering, de 
keuzemiddag en de kerstviering brengen op school waarbij alle leerlingen en collega’s aanwezig 
kunnen zijn. Donderdag 23 december zal de laatste lesdag zijn in 2021. 

Voor de weken die komen wensen wij iedereen een liefdevol kerst en een gezond en gelukkig 
nieuw jaar.

Wieneke Roossien & Jochem Pennekamp

Op de foto zien we Rianne als zwarte Piet. Op haar stageplek bij Nijntje Pluis kwam ze even op bezoek. 
De kindjes vonden het super! Rianne heeft het onwijs naar haar zin bij de kindjes en haar begeleidster is 
super blij met haar. Rianne pakt lekker aan en heeft goede ideeën om de kindjes lekker creatief bezig te 
houden.Veel doet ze al zelfstandig. Het lijkt er ook op dat Rianne verder wil in de kinderopvang. 
Succes met je stage Rianne en verlies je droom niet uit het oog! Groetjes mevrouw Jong



Metaalles van Mr. de Boer

Naast alle leuke foto’s in deze nieuwsbrief moet er natuurlijk ook nog wat geleerd worden. Alle onder-
bouwleerlingen volgen een vast rooster. Op dit rooster staat onder andere het vak “Metaal”. Meneer de 
Boer geeft al jaren met veel plezier metaalles. Naast dat er veel gelast en geknipt en gesneden wordt, 
wordt er natuurlijk ook erg veel gelachen. Op de foto’s zien we klas 2B met een metaalles. 



De marktkraam
Bent u al bij ons op school geweest voor een IOP gesprek? Dan heeft u de marktkraam vast zien 
staan. In onze marktkraam staan allemaal leuke hebbedingetjes die je kunt kopen. Mooie ca-
deautjes om weg te geven of om zelf te houden. Al het geld dat we hiermee verdienen gaat 
naar de dierenambulance. Die kunnen onze steun goed gebruiken. Heeft u de kraam nog niet ge-
zien? Kom gezellig eens langs. De marktkraam vindt u direct bij de ingang voor de aula. Tot snel. 

Bij VTB wordt niet alleen hard geknutseld/
geschilderd en andere mooie dingen gemaakt. 
Er is ook een kleine keuken. Natuurlijk kun 
je gewone pannenkoeken bakken. Maar nog 
leuker is het om groene pannenkoeken te 
bakken. Samen met mevrouw Vos werden er 
heerlijke groene pannenkoeken gebakken.



HERFSTFOTO’S



Actie pepernoot
Elk jaar organiseert het Kinderfonds de 
actie Pepernoot. Dit is een actie om geld 
in te zamelen voor kinderen in Nederland 
die opgroeien in armoede. Voor €25 kan 
een kind een fantastisch Sinterklaasfeest 
beleven en rijdt de Sint zijn/haar huisje 
niet voorbij!

Dit jaar doet de Schakelklas eraan mee! 
De leerlingen waren zeer enthousiast toen 
ik over deze actie vertelde en we hebben 
mooie posters gemaakt die door de school 
te vinden zijn. De leerlingen hebben ook 
kleine flyers gemaakt die ze kunnen uit-
delen aan familie, vrienden of buren. 
Daarnaast hebben we een eigen QR-code! 
Hoe stoer is dat! Door deze QR-code te 
scannen kom je op onze actiepagina en 
kun je meteen zien hoeveel wij al hebben 
opgehaald. Op deze zelfde actiepagina 
kun je ook doneren, elk bedrag is welkom! 
Ons doel is €100 op te halen! Help je mee? 
Groetjes en Mevr. Bennaars sckakelklas. 

Natuurlijk zitten we bij ICT niet al-
leen achter de computer. Meneer 
Firouzbakht doet ook andere leuke 
dingen. Zo kun je werken met de 
OZO bot. Deze kun je, doormiddel 
van een puzzel, helemaal progra-
meren. Daarnaast mag je ook een 
laptop uit elkaar halen. Helaas 
moet je deze ook weer goed in 
elkaar zetten. En we werken ook 
aan de ICT basisvaardigheden zoals 
met Word en hoe stuur je eigenlijk 
een nette email naar je docent?



houtles van Mr. Jong



Nationaal school ontbijt
In november is er altijd het National school ontbijt. Alle leerlingen van de eerste 2 jaar kregen een lek-
ker ontbijtje. Naast dat het heel lekker was, was het ook nog heel erg gezellig. We namen ruim de tijd 
waardoor we even wat lesminuten hebben weggesnoept. Er was genoeg voor iedereen. 



Op naar de Marine

Meneer Kok en mevrouw Jong mochten een kijkje nemen bij de marine in Den Helder. Hier gingen ze 
kijken naar welke technische beroepen er allemaal zijn. Wat zouden onze leerlingen voor de marine 
betekenen? Naast deze vragen hebben ze natuurlijk ook ontzettend genoten van de grote schepen en 
de inspirerende verhalen van de mariniers die hier werken. Het was een koude maar onwijs leuke dag.



Menu December
voorgerecht

Eigen gemaakt brood

met diverse tapanades

hoofdgerecht

Duivenborstfilets op een bedje van zuurkool 

met een roseval aardappel

Stoofpotje van rundvlees met een garnituur 

van aardappelpuree en/of rijst en winterse 

groenten.

nagerecht

Wentelteefje van suikerbrood met kaneelijs en 

slagroom

Menu prijs € 12,50

ons restaurant is weer geopend. 

Elke maandag (bij voldoende reserveringen). 

Reserveren kan tijdens schooluren via 

0228 - 510350

Let op: wij vragen u om een vaccinatie- of 

testbewijs i.v.m. de huidige coronamaatregelen 

die gelden voor de horeca. 



Adres:   A.M.G. Schmidtweg 1
  1613 MA Grootebroek
Tel.   0228 510350
E-mail:   administratie.grootebroek@praktijkschoolwf.nl
Website:  www.praktijkschoolwf.nl

Algemene informatie: 

Vakanties en vrije dagen 2021/2022
kerstvakantie   27-12-2021 t/m 07-01-2022
voorjaarsvakantie  21-02-2022 t/m 25-02-2022
Goede vrijdag vrij.  15-04-2022
Pasen    18-04-2022
meivakantie   25-04-2022 t/m 06-05-2022
Hemelvaart   26-05-2022 t/m 27-05-2022
Pinksteren   06-06-2022
zomervakantie   18-07-2022 t/m 26-08-2022

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

Speciale data:

3 december: Sinterklaasviering
10 december: Paarse vrijdag
21 december: Kerstkeuzemiddag
23 december: Kerstviering
24 december: Alle leerlingen vrij, stage vrij
10 januari: Alle leerlingen vrij i.v.m trigoondag. 

Enjoy!
koffie & kleding

DECEMBER ACTIE

Bij twee artikelen 
of meer ontvangt u 
gratis iets lekkers.

Verder in onze winkel; 2e handskleding voor een klein prijsje.  Altijd gratis koffie of thee met een 
huisgemaakt koekje erbij in 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!


