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Afgelopen periode waren er veel collega’s thuis door 
de coronapandemie. Mevrouw Rep en Mevrouw 
van der Beek hebben geprobeerd om iedereen een 
beetje op te vrolijken door leuke foto’s te sturen en 
goed voor iedereen te zorgen. 
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In deze uitgave
Informatie over “Hartogdag”. Wat houdt 
het in en waarom vieren we het.

De Entreeopleiding. Wat is dat precies? 

Gekke bekken uit 2B

Geen groepsstage, geen probleem.

Van de directie: 
De tweede maand van het jaar, februari. Ook dit jaar zal februari 28 dagen tellen, januari 2024 is weer een schrikkeljaar. Februari brengt 
traditiegetrouw Valentijnsdag, carnaval en een week voorjaarsvakantie. Veel mensen noemen februari de schaatsmaand. Voor ons zou 
februari ook de Hartogdag brengen, helaas moeten wij deze verschuiven naar een andere datum, wij laten zo snel mogelijk de nieuwe 
plannen horen. Ook in februari zullen wij er alles aan doen om iedereen veilig te houden. Dit doen wij door de richtlijnen te blijven volgen 
door afstand te houden, mondkapjes te dragen, de ruimte te ventileren en door regelmatig onze handen te wassen. Gelukkig hoeven 
leerlingen die in contact zijn geweest niet meer in quarantaine, wel blijft testen van belang en moet je thuis blijven als de test positief is. 
Wij gaan er vanuit dat er helaas ook nog sprake zal zijn van uitval onder collega’s. Wij danken u voor uw geduld en uw begrip. Wij hopen 
dat de maand februari mooie zonnige dagen zal opleveren, dat er een mogelijkheid tot schaatsen is voor ieder die wil en dat het een 
mooie maand zal worden.

Wieneke Roossien & Jochem Pennekamp



H a r t o g d a g
Balen jullie ook zo van de coronamaatregelen en alles 
wat daardoor is uitgesteld, afgezegd of alleen maar op 
afstand door kan gaan? Net als jullie allemaal  kijk ik heel 
erg uit naar weer gewoon een spontane schouderklop, 
een handdruk, een feestje met alle vrienden en familie 
tegelijk en eindelijk weer eens naar de bioscoop of een 
mooie voorstelling.
Ook de Hartogdag die we op 17 februari zouden vieren 
hebben we, nu al voor de tweede keer, uitgesteld. 
Uitgesteld hè, want we hebben een nieuwe datum 
geprikt voor dit  grootse evenement met leerlingen en 
collega’s van de Praktijkschool. We kozen voor een datum 
in het voorjaar waarmee we hopen dat er dan geen (of 
weinig) corona-maatregelen meer zijn en het buiten wat 
warmer is zodat we ook de ruimte buiten de school goed 
kunnen gebruiken. 

De nieuwe datum is donderdag 19 mei 2022. Zet die 
alvast maar in je agenda.
Maar eerst iets over Hartogdag. Weten jullie nog hoe die 
dag tot stand gekomen is en waarom- en wat we die dag 
eigenlijk vieren?

Toen onze vorige directeur meneer Hartog in juni 2020 
met pensioen ging, hebben we in een werkgroepje 
nagedacht over een passend cadeau voor hem. Dat 
hebben we hem natuurlijk ook gevraagd: ‘Piet wat wil 
je graag van ons en de leerlingen hebben als je straks 
met pensioen gaat?’ Maar meneer Hartog wist eigenlijk 
niks te bedenken. “Hij had alles al”, zei hij. Zijn grootste 
geluk was, zo zei hijzelf: ‘als de kinderen op school 
gelukkig zijn dan ben ik dat ook’. En gelukkig ben je als 
je goed kunt samenwerken met anderen (relatie), als je 
ontdekt waar je goed in bent en steeds beter in wordt 
(competentie) en als je je eigen keuzes mag maken en 
daar verantwoordelijkheid voor draagt (autonomie). Op 
school herkennen jullie vast veel hiervan: het werken 
aan competenties, het samenwerken  tijdens de lessen 
en stages, onze eigen winkel, restaurant en lunchcafé 
waar leerlingen zelf een grote verantwoordelijkheid 
dragen en de manier waarop we problemen oplossen 
(klachtenprocedure en standby). Meneer Hartog wilde 
ook dat de leerlingen trots zijn op zichzelf en op de 
school, daarom leiden leerlingen zelf de gasten rond 
die onze school komen bezoeken. Maar ook de drie 
schoolregels: Wees aardig, gedraag je rustig en wees 
zuinig met de spullen heeft meneer Hartog er bij ons 
allemaal ingehamerd. En ieder jaar liet hij ons plechtig 
aan elkaar, leerlingen en collega’s, beloven dat wij ons 
er aan zouden houden. Alles beldoeld om een gelukkige 
schooltijd met elkaar te hebben.
Dus toen meneer Hartog niet meer wist te bedenken dan 
‘een boek’ als afscheidscadeau hebben wij bedacht om 
een monument voor hem te maken op het schoolplein. 
Dat is de totempaal geworden met die trotse Pauw daar 
bovenop. En we beloofden hem en elkaar dat we ons 
stinkende best  zouden blijven doen om te werken aan 
een gelukkige en veilige schooltijd voor alle leerlingen 
en collega’s van de Praktijkschool. Een totempaal heeft 
ook een symbolische waarde. Het betekent letterlijk 
‘verwantschap binnen een groep en is een gedenkteken 
om bezoekers te  verwelkomen’. Ook daarom past de 
Totempaal als monument zo goed bij meneer Hartog 
want hij zag onze schoolgemeenschap vaak als een mini-
samenleving in die hele grote samenleving. Kennen jullie 
de uitspraak ’it takes a village to raise a child’? Die was 
meneer Hartog op het lijf geschreven.



In een dorp ken je elkaar, zorg je voor elkaar, leer je van 
elkaar, verlies je elkaar niet uit het oog. Maar ook: in 
het dorp vier je feest met elkaar, sport-, dans- en maak 
je muziek met elkaar. En op het dorpsplein ontmoet je 
elkaar, samen op een bankje zittend vraag je aan je aan 
je buurman: ’Ik heb je al een tijdje niet gezien, hoe gaat 
het eigenlijk met jou?’
Bij de onthulling van de Totempaal  spraken we af om 
één keer per jaar Hartog Dag vieren. Een feestelijke 
dag met als thema ‘Sociale Veiligheid’ want zo zeiden 
we ‘een fijne schooltijd, dat doe je met je Hart Tog?’ 
Daarom past de naam Hartogdag zo goed bij wat we op 
die dag gaan doen:
Het plan is om in- en om de school een dorpsfeest te 
vieren in een festival-achtige sfeer met muziek, lekker 
eten, workshops, voorstellingen en chill-plekken. 
Iedereen die ideeën heeft voor de invulling van die dag 
mag dat aan mij doorgeven en ik neem ze dan mee 
naar de werkgroep. Ik ben heel benieuwd. En meneer 
Hartog…. die was hartstikke blij met het monument en 
de Hartogdag. Misschien komt hij zelfs wel op 19 mei!
Elly Faber
Ondersteuningscoördinator Onderbouw.

“Meneeeeeeeer wat gaan we doen met gym??”. Klinkt het iedere dag van iedere 
week en met het antwoord “gymmen” nemen ze geen genoeg! Vervolgens 
is het of een afkeurende “neee meneeeer.. Waarom?!” of “oke, leuk”.  
Nu was het de laatste weken vooral het laatste! We gingen namelijk 10 tellen in de rimboe doen! 
HET les moment van het jaar. Nu hoor ik u denken, maar wat is dat dan? Daarom speciaal voor een 
een impressie van de les! 10 tellen in de rimboe oftewel verstoppertje in het donker.



Geen groepsstage, geen nood.
Vanwege corona gaat de groepsstage niet door,  maar 
Luuk is evengoed aan het werk! Hij ging mee naar het 
bedrijf van zijn vader. Zaden tellen, coaten, inpakken, 
stickers plakken, kortom hard gewerkt!! Topper!!



Groepsstage, bij Gamma, heel leerzaame plek... Leerlingen 
kunnen leren alle winkel werkzaamheden, als winkel 
opruimen, vakken vullen, spiegelen..



Tijdens het vak consumptief maken de leerlingen van 
alles maar ze lusten niet alles. Gelukkig zijn er altijd 
leerkrachten die het eten dan graag mee naar huis 
nemen voor een warme hap.

Sem en Maud maken tegenwoordig fietsen schoon. 
Dit doen ze natuurlijk met allerlei borstels. Ze kwamen 
er achter dat een tandenborstel erg goed werkt tussen 
de tandwielen van je fiets.

Meneer Pennekamp was stom verbaasd. Hij vond 
gewoon een rechte banaan. Bananen zijn toch altijd 
krom? 

Doe eens raar met je haar. Mevrouw Barnas moet dit 
gedacht hebben toen ze deze mooie paarse pruik op 
haar hoofd zette. 



Na de lockdown en de kerstvakantie wordt het tijd om elkaar weer goed te leren kennen. Door samen te werken leer je 
elkaars leuke, maar ook elkaars minder leuke kanten kennen. Meneer Kok heeft dit gedaan door hele kleine spelletjes 
in zijn klaslokaal te houden. Hierin had je een leider en een volger. Per minuut wisselden we van spel en van rol. 
Hierdoor kon je al goed zien wie een geboren leider was en wie dat nog moet oefenen. 



Sinds een aantal jaar heeft onze school de mogelijkheid gekregen tot het verzorgen van de Entree-opleiding. Het doel 
van Praktijkonderwijs is opleiden naar werk. Voor sommige leerlingen biedt de Entree-opleiding de mogelijkheid dit 
te doen door middel van de combinatie ‘werken en leren’.  Leerlingen worden toegelaten voor de opleiding na een 
officieel intake-gesprek. Tijdens dit gesprek wordt er gekeken naar de vaardigheden in Nederlands en rekenen, de 
stage-ervaring, de motivatie en de aanwezigheid. 

De opleiding bestaat uit 1 of 2 volle dagen theorie en zoals op de foto te zien is gaan de leerlingen hier fanatiek mee 
aan de slag. De overige dagen zijn de leerlingen aan het werk of op stage. Dit werk is heel divers. Van stagelopen bij de 
Omgring Overvest tot werken met een arbeidscontract in de keuken van Van Bleiswijk. Zo kan het gebeuren dat er in 
één klas een dakdekker, een schilder, een schoonmaker en een winkelmedewerker zit.  Een mooi divers stel dus!
Tijdens de dagen op school wordt er aandacht besteedt aan de vaktheorie die bij het beroep hoort, worden er 
praktijkverslagen geschreven, werkstukken gemaakt, een boek Burgerschap doorgeworsteld en is er aandacht voor 
rekenen en Nederlands. Zo’n lange dag alleen maar theorie kan dus erg zwaar zijn. Het vraagt veel concentratie en 
doorzettingsvermogen! Iets dat de leerlingen gelukkig jarenlang geoefend hebben. 
Het schooljaar wordt afgesloten met meerdere examens. In mei zijn de examens Nederlands, rekenen en vaktheorie 
en vervolgens zijn er praktijkexamens. Tijdens het praktijkexamen komt er een examinator en laten de leerlingen zien 
wat ze in de praktijk kunnen. Vaak kunnen zij veel meer dan verwacht wordt!

D e  E n t r e e o p l e i d i n g



MENU FEBRUARI

VOORGERECHT
Garnalensalade met romige cognacsaus, huisgebakken brood met diverse boters 

en tapenade.

HOOFDGERECHT
Reepjes gewokte biefstuk met teriyakisaus,

roergebakken paksoi en basmatirijst.

NAGERECHT
Citoenijs met kletskoppen en slagroom

Menu prijs € 12,50

Elke maandag (bij voldoende reserveringen). 
Reserveren kan tijdens schooluren via 

0228 - 510350.

LET OP: Rondom Vol is een horecagelegenheid. Daarom zijn wij verplicht te vragen naar uw 
vaccinatie- of uw herstelbewijs bij de ingang van ons restaurant. 



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

18 februari studiemiddag, 
leerlingen om 12.00 uur vrij, stages gaan door.

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

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

koffie & kleding

Enjoy!

koffie & kleding

Enjoy!
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!

Volg ons nu op facebook. Enjoy kledingcafe praktijkschool

Bij aankoop van een broek/
rok een shirt cadeau.

Hoera, we zijn weer open.


